TMC- Natur og Miljø

Skema til anmeldelse af etablering af tank til mineralske olieprodukter
Tlf: 43591000
Email: 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 etableres en tank til mineralske olieprodukter på følgende ejendom
Adresse
Matrikelnr.

Grundejers navn

Oplysninger om tanken
Etableret
Placering
(år)

Volumen
(liter)

Fritstående, inde
Fritstående, ude
Nedgravet

Materiale

Type/Korrosionsbeskyttelse
(For tanke over 6000 liter)

Stål
Plast

Enkelt væg
Dobbelt væg
Elektronisk overvågning
Der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse af typen:

Indhold

Fyringsolie
Benzin
Dieselolie
Spildolie
Biobrændsel
Andet:

Situationsplan
N

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

Underskrift (kun gyldig hvis underskrevet)

Sagkyndig

Dato

Tankejer/grundejer

Bemærk at etableringen skal udføres af en sagkyndig tankinstallatør med erhvervs- og produktansvarsforsikring for pågældende type arbejde. Se i øvrigt vedlagte vejledning.

Vejledning
Etablering 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:
Etablering skal udføres af sagkyndig
Etableringen skal udføres af en sagkyndig tankinstallatør med erhvervs- og produktansvarsforsikring for
pågældende type arbejde.
Frist for anmeldelse
Anmeldelsen skal fremsendes til kommunen senest 4 uger før tanken etableres. Dog skal etablering af villatanke1 først anmeldes 2 uger før.
Etablering af nedgravede anlæg større end 100.000 liter og overjordiske anlæg større end 200.000 liter må
ikke foretages, før der er meddelt godkendelse af kommunen.
Tankattesten skal fremsendes til kommunen når tanken er etableret.
Tankattesten skal fremsendes til kommunen når tanken er etableret. Tanken registreres først i BBR når
tankattesten er modtaget.
Ved etableringen af tanke skal følgende krav være opfyldt
Tankens afstand til nærmeste indvindingsboring til almene vandforsyningsanlæg må ikke være mindre end
50 meter.
Tankens afstand til andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand, må ikke være mindre end
25 meter. Dette gælder dog ikke for fritstående indendørs olietanke med rumindhold på under 6000 liter,
med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.
Tanken og dens rør må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at de ikke kan fjernes. Pejlehul og eventuelt mandehul i tanken skal være let tilgængelig.
For nedgravede tanke gælder yderligere:
Det skal sikres, at tanken og dens belægning inden nedgravningen er ubeskadiget, og at tank og rørsystem
under nedgravningen ikke bliver beskadiget.
Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm omkring hele tanken.
Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift.
For villatanke1 gælder yderligere:
Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget, og på overjordiske tanke skal der være
monteret overfyldningsalarm.
Forurening
Hvis ejer eller en bruger af en tank får mistanke om at tanken er utæt, skal kommunen straks
underrettes.
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.
1

Villatanke er olietanke med et rumindhold på under 6000 liter, som indeholder brændsel, der anvendes til opvarmning
af bolig.

