TMC- Natur og Miljø

Skema til afmelding af tank til mineralske olieprodukter
Tlf: 43591000
E-mail: tmc@htk.dk
www.htk.dk

Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup

Ekspeditionstid:
Mandag – Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00 –14.30
10.00 – 17.00
10.00 – 13.30

Hermed meddeles at der afmeldes en tank til mineralske olieprodukter på følgende ejendom
Adresse
Matrikelnummer

Oplysninger om tanken
Placering

Grundejers navn

Volumen
(liter)

Sløjfet
(år)

Etableret
(år)

Tanken er sløjfet således
Tømt og afblændet*
Fjernet fra ejendommen

Fritstående, inde
Fritstående, ude
Nedgravet
* Tanken er fortsat på ejendommen men påfyldningsstuds og udluftningsrør er afmonteret.

Tanken har været benyttet til opbevaring af:
Fyringsolie
Benzin
Dieselolie
Spildolie
Biobrændsel
Andet: ___________________________

Ejendommen har efterfølgende følgende varmeforsyning:
Oliefyr
Naturgas
Fjernvarme
El-varme
Varmepumpe
Pillefyr
Andet: _______________________________

Ovenstående oplysninger bekræftes af
Underskrift, CVR nr. og firmaadresse.

Underskrift (kun gyldig hvis underskrevet)

Sagkyndig

Dato

Tankejer/grundejer

Bemærk at det ikke er lovkrav, at sløjfningen skal udføres af en sagkyndig. Se i øvrigt vedlagte
vejledning.

Vejledning
Sløjfning af tanke til mineralolieprodukt eller biobrændsel er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 1611
af 10.december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
Her er et uddrag af bestemmelserne i denne:
Afmelding af olietanke
Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes forskriftsmæssigt. Dette indebærer, at tanken
skal tømmes for olie, bundsuges og at alle rørføringer skal afmonteres. Påfyldningsstuds og udluftningsrør
skal også afmonteres og hullet tilproppes, såfremt tanken ikke fjernes fra ejendommen.
Når tanken er sløjfet forskriftsmæssigt, skal du afmelde olietanken til kommunen ved at udfylde og indsende
Skema til afmelding af tank til mineralske olieprodukter så det kan blive registreret i kommunens
arkiver, at tanken er afmeldt.
Er du i tvivl om hvordan din olietank skal sløjfes, er du velkommen til at kontakte en miljømedarbejder i
Høje-Taastrup Kommune på tlf. 43 59 10 00 eller ved e-post til tmc@htk.dk
Husk at såfremt du etablere en ny olietank skal denne anmeldes til kommunen.
Persondataforordning
Teknik og Miljøcenter (Høje-Taastrup Kommune) indhenter oplysninger om navn, adresse,
email og telefonnummer for at kunne kontakte ansøger/grundejer, hvis vi har spørgsmål til det
fremsendte. Adressen anvendes til at opdatere BBR (Bygnings og Boligregisteret) samt for at
kunne indhente oplysninger om tilstødende arealer til behandling af ansøgningen.
Oplysningerne vil ikke blive anvendt af andre end Teknik og Miljøcenter medmindre der bedes
om indsigt i sagen (aktindsigt). Oplysningerne fra denne ansøgning bevares i kommunens
elektroniske sags- og dokument håndteringssystem og slettes aldrig.
Du kan læse mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside. Her finder du også navn
og telefonnummer på kommunens databeskyttelsesrådgiver:
https://www.htk.dk/Service/Kontakt/Databeskyttelse.aspx
Du finder desuden oplysninger om, hvor du kan klage over kommunen som dataansvarlig samt
din ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger.

