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Sløjfet overjordisk/indendørs
olietank

Adresse:
Grundejers navn:
Opbevaret produkt:

Fyringsolie

Andet, oplys art:

Tankens alder:

Tankens størrelse i liter:

Fjernet/afblændet:

Fjernet

Tømt og afblændet (bundsuget)

Tankens art:

Stål

Plast

Utæt:

Ja

Nej

Hvis ja, markeres på skitsen, hvor utætheden er placeret.

Tanken er erstattet af:
Nedgravet

Liter tank

den

/

20

Overjordisk

Liter tank

den

/

20

Indendørs

Liter tank

den

/

20

Naturgasforsyning

den

/

20

Fjernvarme

den

/

20

andet, oplys art

den

/

20

Er der andre tanke på grunden

Nej

Ja, hvilke

Ovenstående oplysninger skal underskrives af grundejer og eventuelt af den, der har udført sløjfningen.

Dato og grundejers underskrift
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Uddrag af Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011

Uddrag vedr. sløjfning m.v. af overjordiske og indendørs olietanke under 6000 liter
Sløjfning
§ 31 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, eller
2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og
tanken afblændes, så påfyldning ikke kan f nde
sted.
Stk. 2. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt
oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives
af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter
sløjfningen.
Stk. 3. Såfremt 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 det sløjfes i overensstemmelse med
stk. 1 og 2.

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.

Sløjfningsterminer m.v.
§ 43 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.

Konstateres der forurening i forbindelse med sløjningen skal Furesø Kommune, Natur og Miljø underrettes.
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