GLOSTRUP KOMMUNE
Afmelding og anmeldelse af olietanke
Skemaet sendes til Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller miljo.teknik@glostrup.dk

OBS:

Opgravning af tanke skal synes af kommunen
Der skal træffes aftale om tilsyn mindst 8 dage før

Ejendommen
Ejer:
Matr.nr.:
Adresse:
By:

2600 Glostrup

Oplysninger om sløjfet tank
Tankstørrelse:

............ liter

Etableringsår:

............

 nedgravet ståltank
 overjordisk ståltank ♦ ude
 overjordisk ståltank ♦ inde

 nedgravet plastiktank
 overjordisk plastiktank ♦ ude
 overjordisk plastiktank ♦ inde

Tank nr.:

Godkendelsesnr.:

Ved typegodkendt tank
Fabrikat:

G
Tanken er sløjfet på følgende måde

 tømt og bundsuget
 sandfyldt

 afblændet
 påfyldnings- og udluftningsrør afmonteret
 fjernet og/eller opgravet

Der skal vedlægges dokumentation for tømning, for bortskaffelse af restolie og for bortskaffelse af opgravet
tank
Oplysninger om ny tank *
Tankstørrelse:

............ liter

Fabrikationsår:

............

Etableringsår:

............

 nedgravet ståltank
 overjordisk ståltank ♦ ude
 overjordisk ståltank ♦ inde

 nedgravet plastiktank
 overjordisk plastiktank ♦ ude
 overjordisk plastiktank ♦ inde

Tank nr.:

Godkendelsesnr.:

Typegodkendelse
Fabrikat:

G
*) Etablering skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før (2 uger for olietanke under 6.000 l).
Beskrivelse af tankanlægget samt en situationsplan skal sendes til kommunen.
Tankattest for tanken skal sendes til kommunen umiddelbart efter etablering.
Anden installation

 naturgasfyr

 fjernvarme

 andet
hvilken?:

ERKLÆRING
Det bekræftes hermed, at ovenstående olietank(e) er installeret/sløjfet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen, bek. nr.
1321 af 21. december 2011).

Installation/Sløjfning er udført af:

..........................................
(underskrift og firmastempel)

Evt. bemærkninger:

...........................................................................................

Som ansvarlig for afmelding / anmeldelse og etablering:

..........................................
(underskrift tankejer/bruger)

Center for Miljø og Teknik
28.august 2012

Miljø

Olietanke ♦ afmelding og etablering
En olietank, der tages ud af brug, skal afmeldes skriftligt til Glostrup Kommune. Ejeren eller brugeren af tanken har ansvaret for afmeldingen og anmeldelsen af en tank. Skemaet skal sendes
tilbage til kommunen i underskrevet stand.
Afmeldingen og etablering af en tank skal ske i henhold til gældende lovgivning fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2012 om indretning, etablering og drift af
olietanke m.v. (olietankbekendtgørelsen).

Ophør med brug af olietanke
Nedgravet tank
Tanken skal enten:

•

sløjfes ved at afblænde den på grunden. Ved afblændingen skal tank og rør tømmes for olie
(max 10 mm i bunden af tanken) og bundsuges for slam. Rørforbindelsen til fyret afbrydes
inden påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes, og tanken plomberes, så påfyldning ikke er
mulig. Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. tung kørsel ovenpå tanken), bør tanken
sandfyldes.

eller:

•

graves op og fjernes fra grunden. Inden tanken tages op, skal den tømmes og bundsuges for
at undgå spild. Glostrup Kommune skal have besked om opgravningstidspunktet god tid i
forvejen for at kunne syne udgravningen og den opgravede tank.

Ved sløjfning af private villaolietanke (tanke under 6.000 l hvor 50 % eller mere af det areal, der
opvarmes med olie fra den pågældende tank, anvendes til beboelse) , der er omfattet af en olietanksforsikring, anbefales det, at tanken graves op. Forsikringsaftalen ophører 6 måneder efter
tanken er taget ud af brug, og hvis der senere konstateres en forurening, der stammer fra tanken,
vil skaden således ikke være dækket af forsikringen (jf. § 48 og 49 i Lov om forurenet jord, Lov nr.
370 af 2. juni 1999 med senere ændringer).

Overjordisk tanke og kældertanke
Tanken skal enten:

•

afblændes og forblive på grunden. Tanken skal tømmes og bundsuges inden den afblændes
Derefter skal alle rørforbindelser fjernes og rørstudsene tilproppes for at forhindre senere
påfyldning.

eller:

•

fjernes fra grunden. Inden tanken fjernes skal den tømmes og bundsuges uanset, om den
står indendørs eller udendørs.

Fælles Bestemmelser
Glostrup Kommune anbefaler, at arbejdet udføres af et VVS- eller godkendt slamsugerfirma. Der
skal vedlægges dokumentation på, at tanken er tømt og bundsuget efter gældende regler, og at
restolien, bundfald og slam er bortskaffet på lovlig vis. Opsuget olie og slamrester skal bortskaffes
som olieaffald til godkendt modtager. Der skal ligeledes vedlægges dokumentation for, at tanken
er bortskaffet på korrekt vis. Opgravede tanke må ikke henligge på ejendommen.

Anmeldelse af ny olietank
Etablering af en ny tank skal ske til kommunen 4 uger før arbejdet begyndes (dog 14 dage for
olietanke under 6.000 l). Samtidig med meddelelsen skal der sendes en beskrivelse af anlægget
samt skitse over placering af tanken på ejendommen. Tankattest samt evt. dokumentation for
anlæg-gets tæthed skal sendes til kommunen umiddelbart efter etablering.
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