Favrskov Kommune
Teknik og Kultur
Skovvej 20
DK-8382 Hinnerup

Adresse ved personlig henvendelse:
Teknik og Kultur
Torvegade 7
Hammel

Sendes til kommunen

Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Ejendomsnummer

Favrskov Kommune
Teknik og Kultur
Skovvej 20
DK-8382 Hinnerup

Anmeldelse om olietank (anlæg)

Olietanke er tanke under 6.000 l tilsluttet oliefyrsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning.
Olietankanlæg er nedgravede anlæg på 100.000 l og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 l og
derunder.
Ved etablering af olietank skal du anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage før, arbejdet påbegyndes.
Ved etablering af olietankanlæg skal du anmelde arbejdet til kommunen senest 4 uger før, arbejdet
påbegyndes.
Sløjfning skal anmeldes senest 4 uger efter at sløjfningen/bortskaffelsen er foretaget.

Adresse
Vejnavn, husnummer, postnummer og bynavn

Matrikelbetegnelse

Anmeldelse af olietank(anlæg)
Type

Olietank
Olietankanlæg

Tankmateriale

Stål

Enkeltvægget
Dobbeltvægget

Dobbeltvægget med
overvågning

Plast

Andet

Tankfabrikantens navn og adresse

Rumfang (liter)

Fabrikationsnummer og årstal

Installationsdato

Indhold

Nedgravet
Overjordisk
Benzin
Fyringsolie

Diesel
Petroleum

Tankattest

Vedlagt

Eftersendes

Placering

Godkendelsesnummer

Udendørs
Indendørs
Andet

Andet
Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest,
når tanken etableres.

Sagkyndig installatør
Firmanavn

CVR-nummer

Sløjfning af eksisterende olietank(anlæg)
Type

Olietank
Olietankanlæg

Overjordisk
Nedgravet

Placering

Tankfabrikantens navn og adresse

Rumfang (liter)

Tanken er sløjfet på
følgende måde

Tankmateriale

Tømt
Afblændet

Hvis tanken er afblændet

Er påfyldnings- og udluftningsrør afmonteret

Fabrikationsnummer og årstal

Installationsår

Hvornår er tanken taget ud af brug (dato)

Fjernet
Nej
Ja

Er tanken fyldt op,
fx med sand

Hvis tanken er fjernet

Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af olietank(anlæg)

Nej
Ja
Nej
Ja

Hvis der konstateres forurening ifm. opgravning, skal kommunen straks kontaktes.
Dokumentation for bortskaffelse af olietank(anlæg) (og evt. restindhold) bør sendes til kommunen.
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Andet opvarmningsmiddel
Fjernvarme

Naturgas

Fast brændsel

Halm

Elektricitet

Andet

Placering af olietank(anlæg) skal indtegnes på skitse.
Du kan benytte skitsen nedenfor, eller rekvirere kortskitse hos kommunen.
Se eksempel på skitse på side 3.
Skitse over anlæg

Kommunen skal have mulighed for at syne evt. nedgravede olietanke forinden tildækning.
Du er velkommen til at kontakte kommunen hvis du har spørgsmål mv.
Anmelder
Det erklæres hermed, at ovenstående olietank(anlæg) 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)
Navn og adresse

SE-nummer

Telefonnummer

E-mail

Dato og underskrift

Ejer af ejendommen ifølge tingbogen
Ejers underskrift kræves, medmindre anmelderen på anden måde dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet
Navn og adresse

SE-nummer

Telefonnummer

E-mail

Dato og underskrift
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Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
(Olietankbekendtgørelsen) (Uddrag)
Sløjfning
§ 24. Ejeren eller brugeren skal 4 uger før påbegyndelse af sløjfning af et nedgravet anlæg, der er større
end 100.000 l, et overjordisk anlæg, der er større end
200.000 l, eller en pipeline meddele tilsynsmyndigheden
tidspunktet og fremgangsmåden for sløjfningen. Tilsynsmyndigheden skal senest en uge før sløjfningen påbegyndes meddele eventuelle krav hertil.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal senest 4 uger efter
sløjfningen er sket, give tilsynsmyndigheden meddelelse
herom.
Stk. 3. Hvis brugen af de i stk. 1 nævnte anlæg eller en
pipeline varigt ophører, skal anlægget eller pipelinen
sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
Tilsyn
§ 51. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf.
dog stk. 2 og 3 og § 22.
Stk. 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de i § 1, stk. 2 og
3 nævnte olierørledninger.
Stk. 3. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med anlæg
omfattet af denne bekendtgørelse på listevirksomheder,
hvis godkendelseskompetencen efter reglerne om godkendelse af listevirksomhed er henlagt hertil.
Skærpede krav og tilladte lempelser
§ 52. Hvis etableringen af en tank, et anlæg eller en
pipeline efter tilsynsmyndighedens vurdering vil medføre
en særlig risiko for forurening af grundvand, overfladevand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan tilsynsmyndigheden stille skærpede
krav til etablering eller nedlægge forbud mod etablering
af pågældende tank, anlæg eller pipeline.

§ 54. For anlæg, omfattet af § 3, kan godkendelsesmyndigheden i særlige tilfælde tillade lempelser fra kravet i § 28, stk. 1, nr. 1, hvis godkendelsesmyndigheden i
godkendelsen fastsætter eller har fastsat vilkår, som giver et tilsvarende beskyttelsesniveau i forhold til de boringer og brønde, som er nævnt i § 28, stk.1, nr. 1.
Stk. 2. Hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed,
skal en tilladelse være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen.
§ 55. I områder, hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, kan tilsynsmyndigheden tillade lempelser fra
sløjfningsterminerne anført i § 45 og § 46 for tanke til
fyringsanlæg. Sløjfningsterminerne kan dog højest overskrides med 2 år.
Stk. 2. Ejeren af anlæg, som efter lov om forurenet jord
§ 49 skal være omfattet af en forsikring, skal senest en
måned efter modtagelse af tilladelsen, nævnt i stk. 1,
sende kopi af denne til forsikringsselskabet sammen
med oplysning om, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, som angivet i § 39.
Stk. 3. Hvis forsikringsselskabet finder, at anlæggets
vedligeholdelsesstand ikke er, som angivet i § 39, kan
forsikringsselskabet meddele ejeren af anlægget dette.
Klage
§ 56. PUFO’s afgørelser efter denne bekendtgørelse
kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i kapitel 11 i lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 53. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde, og
hvor hensynet til vandforsyningen og beskyttelsen af
grundvandet ikke taler imod, tillade lempelser fra kravene anført i § 28.

Eksempel på skitse
1. Angiv Nord og indtegn
omrids af samtlige
bygninger
2. Tegn eksisterende
olietanks placering - Husk
literstørrelse
3. Tegn ny olietanks
placering med angivelse
af påfyldnings- og
udluftningsstuds - Husk
literstørrelse
Bemærk:
Alle tanke SKAL være
typegodkendte!
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