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Anmeldelse af tank
På ejendommen
Vejnavn
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Postnr. og by

Matrikel og ejerlav

Sløjfning af eksisterende tank
Producent

Tankstørrelse

Fabrikationsår
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Overjordisk
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Hvilken opvarmningsform benyttes fremadrettet på ejendommen:

Ny tank installeres/eksisterende tank anmeldes
Producent

Tankstørrelse

Dato og år for installation

Indhold

Fabrikationsår

Godkendelsesnr.

Fabrikationsnr.

 Overjordisk  Nedgravet




benzin



diesel



fyringsolie

I opvarmet rum

andet ___________________________________



Detaljer


Enstrenget rørføring



Påfyldningsalarm



Med pistol/tappeanordning



Korrosionsbehandlet

For virksomheder
Er virksomheden en listevirksomhed/godkendelsespligtig virksomhed?
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NEJ

De fleste oplysninger fremgår af Tankattesten, som skal vedlægges i 1 eksemplar
Tanken er placeret som på nedenstående situationsplan
Angiv nord og indtegn omrids af samtlige bygninger samt eksisterende gas, vand- og kloakledninger. Nye og eksisterende tanke placeres med
angivelse af påfyldnings- og udluftningsstuds. (Se et eksempel på en situationsplan på bagsiden)

Ansøger
Navn, adresse og telefonnummer

Dato og underskrift

Ejer af ejendommen ifølge Tingbogen. (ejers underskrift er nødvendig, med mindre ansøger på anden vis
dokumenterer rettigheder til installationen
Navn, adresse og telefonnummer

Dato og underskrift

Email-adresse på ejer:

Tlf. 8872 4082 byg-bolig@sonderborg.dk
www.sonderborg.dk
Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 10 – 15, torsdag kl. 10 – 17 og fredag kl. 10 – 14
1.2, 27/10/16, JCHA

Eksempel på situationsplan
1.
2.
3.
4.

Tegn
Tegn
Tegn
Tegn

omrids af alle bygninger
eksisterende stik for vand, gas og kloak
eksisterende olietankplacering – husk at angive volumen
placering af ny olietank – husk at angive volumen

Eksist. 2500 l olietank afblændes

Eksist. vandstik
Eksist. gasstik
Eksist. kloakstik

Ny 200 l overjordisk olietank
Beboelse

Drivhus

Tilsynsmyndighedens bemærkninger

Dato:

BBR

Sagsbehandler:


Skema fremsendt af:______________________________________

Uddrag af Olietankbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af
27.11.2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
Definitioner
§ 5. I denne bekendtgørelse forstås ved:
10) Indendørs tank: Tank, der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge
12) Nedgravet tank eller anlæg: Tank eller anlæg, hvor tanken som følge af nedgravning er helt eller delvist tildækket.
15) Overjordisk tank eller anlæg: Tank eller anlæg, hvor tanken ikke er nedgravet. Såvel indendørs som udendørs tanke er
omfattet, herunder tanke, som er hævet over underlaget, opstillet direkte på et fundament el. lign. så bundfladen ikke
umiddelbart er tilgængelig for visuel inspektion, og tanke, der er placeret i en tankgrav.

Kapitel 2
Tankattest og mærkning af tanke
§ 11. Fabrikanter og importører, som har fået typegodkendt en tank af PUFO, skal udarbejde en tankattest for den
tanktype, som er godkendt, der indeholder følgende oplysninger på dansk:
1) Fabrikantens navn og hjemsted og, hvis tanken leveres fra en dansk importør, også dennes navn og hjemsted.
2) En erklæring om, at den leverede tank er typegodkendt i Danmark, samt typegodkendelsesnummer.
3) En beskrivelse af tanken, fabrikantens typeangivelse, rumindhold og hoveddimensioner.
4) Fabrikationsnummer og -år.
5) Uforkortet gengivelse af eventuelle vilkår vedrørende etablering, anvendelse, drift og vedligeholdelse, som måtte være
anført i typegodkendelsen.
6) Fabrikantens eller importørens forskrifter for anvendelse, placering, transport, vedligeholdelse og inspektion.
Stk. 2. Fabrikanter eller importører af CE-mærkede tanke med typegodkendt korrosionsbeskyttelse, jf. § 14, skal udarbejde
en tankattest for hver CE-mærket tanktype, der indeholder følgende oplysninger:
1) Navn og hjemsted på fabrikanten eller importøren, der tilføjer korrosionsbeskyttelsen.
2) Fabrikanten eller importørens identifikationsnummer hos PUFO.
3) Korrosionsbeskyttelsestype.
4) Tankens fabrikationsnummer, der fremgår af den oprindelige mærkning af tanken.
5) Uforkortet gengivelse af eventuelle vilkår vedrørende anvendelse, drift og vedligeholdelse, som måtte være anført i
typegodkendelsen.
6) Fabrikantens eller importørens forskrifter for anvendelse, placering, transport, vedligeholdelse og inspektion.
§ 12. Fabrikanter eller importører af typegodkendte tanke skal sikre, at hver typegodkendt tank er tydeligt og permanent
mærket med mærkeskilte med følgende oplysninger:
1) Fabrikantens navn og hjemsted.
2) Tanktype og -rumfang.
3) Fabrikationsnummer og -år.
4) Typegodkendelsesnummer.
Stk. 2. Mærkeskilte til overjordiske tanke skal fremstilles, så oplysningerne nævnt i stk. 1, nr. 1-4, forbliver læsbare.
Mærkeskilte til nedgravede tanke skal præges i rustfrit stål.
Stk. 3. Fabrikanten eller importøren skal fremstille mærkeskiltet til hver typegodkendt tank i to eksemplarer. De to
mærkeskilte skal monteres på tanken på følgende måder:
1) Fabrikanten eller producenten skal montere det ene mærkeskilt permanent på tanken i nærheden af påfyldningsstudsen.
2) Fabrikanten eller importøren skal levere det andet mærkeskilt løst sammen med tanken. Ved installation af tanken, skal
det løse mærkeskilt monteres på tanken eller påfyldningsstudsen, så det er synligt efter installation.

Kapitel 3
Salg og renovering af tanke
§ 15. Ved et hvert salg eller anden overdragelse af en typegodkendt tank, skal tankattest eller ydeevnedeklaration, tillæg til
tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer medfølge.

Renovering af typegodkendte tanke
§ 16. Renovering af typegodkendte tanke på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, til nedgravning og overjordiske tanke
på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, skal udføres af
1) en fabrikant, som har typegodkendelse til fabrikation af den pågældende tanktype eller af en lignende tanktype, hvis der
sker indgreb i tankens stålkonstruktion, eller
2) en fabrikant, som har typegodkendelse til udførelse af den aktuelle korrosionsbeskyttelse, hvis der udføres
korrosionsbeskyttelse.
Stk. 2. Typegodkendte tanke på under 6.000 l må ikke renoveres.

Kapitel 6
Anvendelse af entreprenørtanke samt etablering og sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 l og derunder og overjordiske
anlæg på 200.000 l og derunder

Andre anlæg
§ 25. Den ejer eller bruger, der vil etablere en nedgravet tank eller et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller en
overjordisk tank eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, skal senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, meddele
tilsynsmyndigheden, hvornår etablering sker, jf. dog § 31, stk. 2, for tanke under 6.000 l. Sammen med meddelelsen skal
ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen, og hvis et
eksisterende rørsystem planlægges anvendt, en beskrivelse af hvilken type dette er.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for ejerens eller brugerens
regning. Dette gælder dog ikke anlæg med dobbeltvæggede tanke og rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem,
som beskrevet i bilag 9.
Stk. 3. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank, et rørsystem eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal sikre, at installeringen
udføres af en sagkyndig.
Stk. 4. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal fremsende kopi af tankattest eller
ydeevnedeklaration og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens
færdiggørelse.
§ 26. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg som nævnt i § 25, stk. 1, skal sikre, at kravene i stk. 2-4 og
§§ 27-29 er opfyldt. Den ejer eller bruger, som etablerer en tank eller et anlæg under 6.000 l skal desuden sikre, at kravene i
kapitel 7 overholdes.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sikre, at tanken er typegodkendt, jf. dog § 34. Tanke, som er renoveret, som beskrevet i
§ 5, nr. 20, er at betragte som typegodkendte.
Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal sikre, at nedgravede ståltanke har typegodkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse.
Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal sikre, at rørsystemet, som hører til den tank eller det anlæg, som skal etableres, er
typegodkendt.
§ 27. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et anlæg omfattet af § 25, stk. 1, sikre, at følgende krav er opfyldt, jf. dog
§§ 51 og 52:
1) Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25
m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet gælder dog ikke for indendørs anlæg
under 6.000 l med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede.
2) Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med
en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i lov om miljøbeskyttelse.
3) Anlæg må ikke nedgraves eller på anden måde anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan
fjernes.
4) Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige.
5) Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider eller ved anvendelse af skydningsteknik
være indlagt i et beskyttelsesrør.
6) Krav til etablering, som er anført på tankattesten eller ydeevnedeklaration.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder, udover at sikre, at
kravene i stk. 1, opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes:
1) Det skal ved visuel kontrol sikres, at tanken inden nedgravningen er ubeskadiget. Det skal desuden sikres, at tanken og
rørsystemet under nedgravningen og tilkastningen ikke udsættes for beskadigelse.
2) Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider.
3) Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift.
4) Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys
m.v.
5) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret, så den kan registreres
ved påfyldningsstudsen.
Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, udover at sikre, at
kravene i stk. 1, opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes:
1) Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
2) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret, så den kan registreres
ved påfyldningsstudsen.
3) Typegodkendte ståltanke skal, medmindre andet fremgår af typegodkendelsen, være hævet over underlaget på en
konstruktion, så inspektion af bunden kan foretages.
4) Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
5) Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig
mindst 10 cm uden om tanken, så eventuel lækage kan opdages.

Sløjfning
§ 30. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder
skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:
1) Tanken fjernes.
2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden
meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.
Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder
varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Kapitel 7
Særlige bestemmelser for etablering af anlæg under 6.000 l
§ 31. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele
tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres.
§ 32. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning
med en indfyret effekt på højest 120 KW, skal, ud over at sikre at kravene til etablering i kapitel 6 er overholdt, sikre, at
følgende betingelser er opfyldt:
1) Sugerøret skal være enstrenget.
2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, afsnit 1, nr. 4, eller afsnit 2, nr. 2.
3) Sugerøret skal på overjordiske tanke være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tank og
sugerør eller, hvis tankens konstruktion ikke muliggør dette, på sugerøret så tæt som muligt på forbindelsen til tanken.
4) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil.
5) Sugerør, som fremføres overjordisk, og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere.
Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret.
6) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standard-udluftningshætte.
7) Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn.
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ejeren eller brugeren, der etablerer anlægget, fremsender dokumentation eller en
skriftlig bekræftelse af, at betingelserne i stk. 1, er overholdt.
§ 33. Følgende anlæg under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter:
1) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter.
2) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres.
3) Nedgravede anlæg, der er sløjfet.
§ 34. Overjordiske tanke under 6.000 l, der flyttes, må etableres uanset bestemmelsen i § 27, stk. 2, hvis tanken er forsynet
med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type,
fabrikationsnummer og -år.
Stk. 2. Nedgravede tanke under 6.000 l må ikke flyttes.

Kapitel 8
Egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning
§ 35. Ejeren og brugeren af et anlæg på 6.000 l eller der over eller af en pipeline skal sikre, at anlægget, henholdsvis
pipelinen, er tæt, ved at foretage egenkontrol som beskrevet i bilag 9.
Stk. 2. Ejeren og brugeren skal opbevare journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. bilag 9, i mindst 5 år.
Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ejeren eller brugeren fremviser journaler og dokumentation for funktionsafprøvning.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, end den, som fremgår af bilag 9,
hvis overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed.
§ 36. Ejeren eller brugeren af overjordiske anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning skal
sikre, at anlægget har påmonteret en overfyldningsalarm.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret
effekt på højst 120 KW skal sikre, at anlægget har installeret et enstrenget rørsystem.
Stk. 3. Ejeren eller brugeren af anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, til nedgravning og overjordiske anlæg på
6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som er omfattet af bilag 9, nr. 3, jf. dog bilag 9, nr. 4, skal sikre, at anlægget har
påmonteret forbrugsmåler eller timetæller.
§ 37. Hvis ejeren eller brugeren af et anlæg eller en pipeline konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller
pipelinen er utæt, skal ejeren eller brugeren straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør og
forhindre yderligere udslip, f.eks. ved tømning af anlægget.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis et anlæg eller en pipeline er utæt. Hvis
brugeren er en anden end ejeren, skal brugeren tillige underrette ejeren.
Stk. 3. Et utæt anlæg skal sløjfes, renoveres eller repareres. I forbindelse med sløjfning, renovering eller reparation af et
utæt anlæg eller en utæt pipeline, skal ejeren fremskaffe dokumentation for, at anlægget ikke har forårsaget forurening.
Stk. 4. Hvis der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan
fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks underrette tilsynsmyndigheden og ejeren eller brugeren af anlægget.
Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden.
§ 38. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en
åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke
forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.
Stk. 2. Ejeren og brugeren af et overjordisk anlæg skal sikre, at anlægget står på et varigt stabilt underlag.
§ 39. Ejeren og brugeren skal, som led i vedligeholdelse af anlæg, jf. § 38, foranledige, at nødvendige reparationer af
anlægget finder sted.

Stk. 2. Ejeren og brugeren skal sikre, at reparation af et anlæg udføres af en sagkyndig, og at der modtages dokumentation
for det udførte arbejde.
§ 40. Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller ydeevnedeklarationen, tillæg til tankattesten,
udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer.
§ 41. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten,
ydeevnedeklarationen eller øvrige attester, overholdes.
§ 42. Ejeren og brugeren skal sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske
anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med følgende intervaller, jf.
dog stk. 2-6 og § 43:
1) Mindst hvert 10. år for anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig
organisk eller uorganisk belægning.
2) Mindst hvert 5. år for anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1.
3) Mindst hvert 10. år for anlæg med plasttanke. Disse skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves.
Stk. 2. Anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og anlæg med overjordiske tanke, som
udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, jf. bilag 9, nr. 2 og
4, skal ikke tæthedsprøves.
Stk. 3. Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.
Stk. 4. Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som
er tilsluttet et overvågningssystem skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et
overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år,
Stk. 5. Hvis tankens tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i stk. 1.
Stk. 6. Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at
anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.
Stk. 7. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 8.
Stk. 8. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden suppleret
med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængelig for inspektion, f.eks. ved mandehullet.
§ 44. Tilsynsmyndigheden kan, efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et anlæg, som anvendes til opbevaring af
olieprodukter, der kræver opvarmning for at kunne transporteres, tillade lempeligere krav til inspektion m.v. for anlægget, end
de nævnte i § 43.

Kapitel 9
Sløjfningsterminer m.v.
§ 44. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt
som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år
efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at typegodkendte overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål
under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l
eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.
§ 45. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret
polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret
polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter
fabrikationsåret.
4) Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret
ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3
og 4.
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at tanke, som overskrider aldersgrænsen i stk. 2, sløjfes senest den 31. marts 2015.
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges,
sløjfes senest den 31. marts 2015.
§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes
senest 20 år efter nedgravningen.
§ 47. Ejeren skal sikre, at nedgravede anlæg med ståltanke på mellem 6.000 l og 100.000 l, som er nedgravet før 1. april
1970, og som ikke har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, sløjfes, medmindre betingelserne i enten stk. 2
eller stk. 3 og stk. 4 er opfyldt.

Stk. 2. Anlæg omfattet af stk. 1 skal ikke sløjfes, hvis anlægget er etableret inden 1. januar 2000, og udelukkende har været
anvendt og fortsat anvendes til produkter med viskositet større end 100 centistokes ved 15 o C, som kræver opvarmning for at
kunne transporteres ved pumpning.
Stk. 3. Et anlæg omfattet af stk. 1 skal ikke sløjfes, hvis det inden den 1. september 2005 blev underkastet og fortsat er
underkastet en af følgende foranstaltninger, jf. dog stk. 4:
1) Udvendig katodisk beskyttelse af anlægget, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, samt beskyttelse
af tanken mod indvendig korrosion efter typegodkendte metoder.
2) Indvendig belægning, der kan sikre tankens tæthed uden særlig beskyttelse mod udvendig korrosion, og etablering af
effektiv beskyttelse af rørsystemet, udført med de på udførelsestidspunktet typegodkendte materialer.
3) Effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, og indvendig
inspektion samt eventuel renovering hvert 5. år.
4) Typegodkendt dobbeltvægssystem med overvågningsanlæg.
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at beskyttelsesanlæg til effektiv udvendig katodisk beskyttelse, jf. stk. 3, nr. 1 og 3, tilses,
funktionsprøves og om fornødent justeres af en sagkyndig mindst en gang hvert år. Ejeren skal føre en journal over disse tilsyn,
som skal opbevares i mindst 10 år. Tilsynsmyndigheden kan forlange at ejeren fremviser journalen.
§ 48. Alle nedgravede væskeførende rør af stål tilknyttet nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og
overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk
beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation.

