
 

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K 
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk  

 

Til alle kommuner 

    

   

  

Jord & Affald 

J.nr. MST 7853-00016  

Ref. pbr/kalie 

Den 26. november 2014 

Tømning af olietanke i forbindelse med sløjfning 

 

Miljøstyrelsen er blevet bekendt med, at der er flere kommuner, der går videre 

end, hvad der følger af reglerne for sløjfning af olietanke.  

 
Af § 31 i olietankbekendtgørelsen fremgår det, at 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 ved 
to typer af foranstaltninger, enten ved at tanken fjernes eller ved, at 
påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning 
ikke kan finde sted.  
 
Det fremgår desuden, at ejeren af anlægget senest fire uger efter sløjfningen skal 
give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet med oplysning om, 
hvilke foranstaltninger af de to angivne, der er anvendt.  
 

Olietankbekendtgørelsens § 31 er en udtømmende regulering af, hvad der skal 

gælde ved en sløjfning af de olietanke, der er omfattet af bestemmelsen.  

 
Kommunalbestyrelsen kan ikke, med mindre der foreligger en konkret vurdering 
af, at et forhold er i strid med reglerne, kræve mulighed for besigtigelse af selve 
sløjfningen eller den tømte tank. Kommunalbestyrelsen kan heller ikke efter 
modtagelse af meddelelse om sløjfning kræve yderligere dokumentation eller 
inspektion, uden at der foreligger en konkret vurdering af, at et forhold er i strid 
med reglerne.  
 
Miljøstyrelsen kan i øvrigt henvise til vores vejledende udtalelse af 3. november 
2010 om sløjfning af olietanke, hvor det fremgår, at der kan udføres en 
tilstrækkelig tømning af mindre tanke ved opsugning med vacuumpumpe. 
 
Er der eventuelle bemærkninger eller kommentarer til dette brev, anmodes de om 
at blive sendt til Miljøstyrelsen. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Vind 

 Kontorchef, Jord & Affald 


