
“Har du en olie- eller benzintank 
- så kig lige her”

Teknisk Afdeling



Har du en olie- eller en benzintank er det 
vigtigt, at du holder øje med din tank. Vi 
ser jævnligt jordforureninger fra olie- eller 
benzintanke, der er gennemtærede.

I denne folder kan du læse om reglerne 
for anmeldelse og sløjfning af tanke. Vi 
giver også gode råd om, hvordan du kan 
passe din tank

Anmeldelse af tanke

Når du skal anskaffe en tank, er der nogle 
ting du skal huske:

• Køb aldrig en brugt eller ny tank uden 
tankattest.

• Alle tanke skal anmeldes til Silkeborg 
Kommune. Du kan få et anmeldeskema 
hos Silkeborg Kommune. Skemaet findes 
også på vores hjemmeside.

• Sammen med anmeldelsen skal du ind-
sende en skitse, som viser, hvor tanken er 
placeret på din ejendom.

• Tankattesten skal også afleveres til 
Silkeborg Kommune. Det skal ske senest 
ved etablering af tanken.

• Brug altid en oliefyrstekniker til at etab-
lere tankanlægget, der er nemlig en lang 
række krav til rørføringen og installationen, 
som skal være opfyldt.

Når vi har modtaget anmeldelsen, skitsen 
og tankattesten registrerer og bekræfter vi, 
at der er en tank på ejendommen.

Overfyldningsalarm og  
enstrenget rørføring

Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter 
fyringsolie og den bruges til bygningsop-
varmning gælder følgende: 

• Der må ikke være returrør (dobbeltrør) 
mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet 
skal returrøret afmonteres og anlægget 
afblændes i begge ender.

• Alle overjordiske tanke skal være forsynet 
med en overfyldningsalarm.

Flytning af tanke

Nedgravede tanke må ikke flyttes.

Overjordiske og indendørs tanke må flyt-
tes. Du skal altid anmelde til Silkeborg 
Kommune, hvis du flytter en tank (se reg-
lerne under Anmeldelse af tanke).

Hvis tanken ikke har nogen tankattest, skal 
du sikre dig, at tanken er forsynet med et 
mærkeskilt. Oplysninger fra mærkeskiltet 
skal meddeles Silkeborg Kommune i forbin-
delse med anmeldelsen.
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Mærkeskilt
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Sløjfning af tanke

Hvis du ikke længere har brug for din tank, 
gælder der også nogle regler:

• Tanken og rørsystemet skal tømmes og 
tanken skal bundsuges for at fjerne al olie 
og bundslam

• Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret 
skal afmonteres.

• Tanken skal afblændes, så påfyldning 
ikke kan finde sted.

• Du kan også vælge at fjerne tanken og 
rørsystemet, i stedet for at afblænde den.

• Du skal meddele Silkeborg Kommune, 
at du har sløjfet din tank. Du kan få et 
sløjfningsskema hos Silkeborg Kommune. 
Skemaet findes også på vores hjemme-
side.  

Din olietank kan blive for gammel

Jo ældre din tank er, jo større risiko er der 
for, at tanken tæres. Derfor er der fastsat 
sløjfningsbestemmelser for de forskellige 
typer af tanke.

Tankens alder bestemmes af fabrikati-
onsåret og ikke hvornår, du har etableret 
tanken. Køber du en brugt tank, skal du 
derfor være klar over, at den allerede har 
”brugt” noget af sin levetid.

På skemaerne herunder, kan du se hvor-
når de forskellige typer tanke skal sløjfes:

Overjordiske og indendørs 
tanke(rumindhold < 6000 l)
Ståltanke Plasttanke

Typegodkendte* 
tanke med indvendig 
korrosionsbeskyttelse

Sløjfes senest 40 år 
efter fabrikationsåret.

Sløjfes senest 20 år 
efter fabrikationsåret.

Tanke, der inden 31. 
august 2008 over-
skrider 20-års fristen 
skal sløjfes senest 31. 
august 2008.

Øvrige tanke Sløjfes senest 30 år 
efter fabrikationsåret.
Tanke der inden 31 
august 2008 over-
skrider 30-års fristen 
skal sløjfes senest 31 
august 2008

Tanke hvor fabrika-
tionsåret ikke kan 
faslægges

Sløjfes senest 31.  
august 2008

Sløjfes senest 31.  
august 2008

Nedgravede  
tanke  
(rumindhold  
< 6000 l)

Ståltanke

Typegodkendte* tanke med 
indvendig korrosionsbeskyttelse 
og udvendig glasfiberbelæg-
ning. 

Tanke med en anden typegod-
kendt udvendig belægning 
end glasfiberarmeret polyester.

Sløjfes senest 50 
år efter fabrikati-
onsåret

Typegodkendte* tanke med 
udvendig glasfiberbelægning.

Sløjfes senest 40 
år efter fabrikati-
onsåret

Ikke typegodkendte* tanke 
med udvendig glasfiberbe-
lægning.  
Tanke, hvor fabrikationsåret ikke 
kan fastlægges

Sløjfes senest 31. 
marts 2010

Øvrige tanke Sløjfes senest 30. 
november 2005

* Det står på tankattesten, hvis tanken er typegodkendt. På typegod-
kendte tanke vil der desuden være anført løbenummer og godkendel-
sesnummer på tankens mærkeskilt.

Kugleformede tanke lavet af polyethylen og fremstillet 
af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter 
nedgravningen.



Forsikring

Du skal have en ansvarsforsikring, der 
dækker udgifter i forbindelse med oprens-
ning af en olieforurening hvis:

•Din tank rummer mindre en 6000 liter og 

•Mindst 50% af det areal, der opvarmes 
med olie fra tanken, bruges til bolig.

Olieselskaberne i Danmark har lavet en 
kollektiv forsikring. Får du leveret olie fra et 
olieselskab, der er medlem af Oliebran-
chens Fællesrepræsentation, er du om-
fattet af forsikringen. Er du i tvivl om du er 
dækket af forsikringen, kan du kontakte dit 
olieselskab. 

Hvis tanken og rørsystemet ikke lever op til 
reglerne kan olieselskabets forsikringssel-
skab afvise at dække skaden. I så fald skal 
du selv betale for at få fjernet den forure-
ning, der er opstået.

Hvad kan jeg gøre for at  
undgå forurening?

Placer tanken så der er luft omkring den. En 
overjordisk ståltank må aldrig sættes direkte 
på jorden. Husk også at have god afstand 
til vægge, så snavs og skidt ikke kan samle 
sig mellem tank og væg.

 
 
 
 
 

Det er en god idé at holde øje med dit olie- 
og benzinforbrug. Hvis forbruget pludselig 
stiger kan det skyldes, at der er gået hul på 
tanken. 

Hvis uheldet er ude?

Hvis der går hul på din olie- eller benzin-
tank, eller du spilder større mængder olie 
eller benzin har du pligt til at begrænse 
uheldet og straks anmelde det til Silkeborg 
Kommune.

Ved alvorlige uheld ring 112.

 
 
Yderligere oplysninger

Silkeborg Kommune

Teknisk Afdeling/Miljøsektionen

Søvej 3

8600 Silkeborg

Tlf.: 8920 8000

www.silkeborgkommune.dk

email: teknisk@silkeborg.dk
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 Reglerne om olie - og benzintanke 
 findes i:

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr 633 af           
 27. juni 2005.


