
 

 
Bilag  Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke 

under 200.000 l på erhvervsvirksomheder.  

 

16. december 2008 

 

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder 
 

Som det fremgår af § 3, stk. 3 i olietankbekendtgørelsen, skal der 

fremover stilles krav til olietanke direkte i en miljøgodkendelse, når en 

myndighed meddeler godkendelse til en listevirksomhed, der etablerer 

en eller flere olietanke. 

 

 

TANKE PÅ MELLEM 6.000 og 200.000 l 
 

Hvis tanken er på 6.000 l – 200.000 l skal der som minimum stilles følgende 

vilkår (vilkår nr. 18-22 er dog kun et forslag, tilsynsmyndigheden kan 

godkende andre former for overvågning): 
 

A1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest for anlæggets tæthed til 

tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten 

skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. 

juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

(§ 25, stk. 3) 

 

A2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt.  (§ 

26, stk. 1) 

 

A3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til 

almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der 

indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1. nr.1) 

 

A4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 

27, stk. 1, nr. 3)  

 

A5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4) 

 

A6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 27, 

stk. 1, nr. 5) 

 

A7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken 

og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 

50 cm over terræn. (§ 27, stk. 1, nr. 6)  

 

A8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. 

(§ 27, stk. 1, nr. 7)  

 



A9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 

27, stk. 3, nr. 6) 

 

A10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 1)  

 

A11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal 

være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 

2)  

 

A12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion 

af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3) 

 

A13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 27, 

stk. 3, nr. 4)  

 

A14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et 

tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 27, stk. 3, nr. 5)  

 

A15. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i 

anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør 

afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 

Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne 

foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter 

sløjfningen.  (§ 29, stk. 1 og 2) 

 

A16.  Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. (§ 34, stk. 1) 

 

A17. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af 

trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. 

Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved 

aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg 

skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst 

en gang ugentligt. (§ 34, stk. 2) 

 

A18. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk 

pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der 

holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om 

måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske 

pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og 

aftappede mængder skal differensen mellem de to regnskaber beregnes. (§ 34, stk. 

3)  

 

A19. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med 

lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og 

aftappede mængder eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af 

pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et 

pålideligt regnskab, dog mindst en gang om ugen. (§ 34, stk. 4)  

 

A20. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med 

journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre 

beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal 

tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. (§ 34, stk. 5) 

 

A21. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og 

skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. (§ 34, stk. 6) 



 

A22. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller 

pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der 

straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, 

f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 36, stk. 1) 

 

A23. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, 

herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks 

underrette tilsynsmyndigheden. (§ 36, stk. 2) 

 

A24. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der 

ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af 

jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige 

synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.  (§ 

37) 

 

A25. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende 

virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer 

eller bruger.  (§ 38, stk. 2) 

 

A26. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, 

udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation 

for udførte reparationer og ændringer.  (§ 39) 

 

A27. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som 

fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.  (§ 40) 

 

A28. Virksomheden skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres af en særlig 

sagkyndig med følgende intervaller: ( § 42, stk. 1)  

 

1) Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig 

organisk belægning: mindst hvert 10. år.  

 

2) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1: 

mindst hvert 5. år.  

 

Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere 

end angivet i nr. 1 og 2.  

 

A29. På anlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, skal der 

ikke udføres tæthedsprøvning. (§ 42, stk. 2) 

 

A30. På tanke, der er udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et 

overvågningssystem, skal der ikke udføres tæthedsprøvning eller inspektion.  (§ 40, 

stk. 3) 

 

A31. Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal 

tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med 

dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der ikke indgår i 

overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år.  (§ 42, stk. 4) 

 

A32. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. (§ 42, stk. 6) 

 



A33. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne 

i bilag 9 i i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift 

af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 42, stk. 7) 



 

TANKE MINDRE END 6.000 l 
 

Hvis tanken er under 6.000 l, skal der som minimum stilles følgende vilkår: 
 

B1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden 

umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de 

oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om 

indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 25, stk. 3) 

 

B2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt.  (§ 

26, stk. 1 og 2) 

 

B3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til 

almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der 

indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1, nr. 1) 

 

B4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. (§ 

27, stk. 1, nr. 3) 

 

B5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4) 

 

B6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. (§ 27, 

stk. 1, nr. 5) 

 

B7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken 

og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 

50 cm over terræn. (§ 27, stk. 1, nr. 6)   

 

B8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. 

(§ 27, stk. 1, nr. 7) 

 

B9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. (§ 

27, stk. 3, nr. 6) 

 

B10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 1) 

 

B11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal 

være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 

2) 

 

B12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion 

af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3) 

 

B13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. (§ 27, 

stk. 3, nr. 4) 

 

B14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et 

tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 27, stk. 3, nr. 5) 

 

B15. Overjordisk tanke må flyttes uanset bestemmelsen i § 26, stk. 1, såfremt tanken er 

forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens 

navn og hjemsted, tankrumfang og –type, fabrikationsnummer og –år. (§ 33, stk. 1) 

 



B16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i 

anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør 

afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. 

Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne 

foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter 

sløjfningen.  (§ 29, stk. 1 og 2) 

 

B17. Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig 

opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: (§ 31, stk. 

1) 

 

1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget.  

 

2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse 

nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 

og pipelines.  

 

3) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil.  

 

4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt 

understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være 

forsvarligt fastmonteret.  

 

5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet 

med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og 

standardudluftningshætte.   

 

B18. Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: 

(§ 32, stk. 1) 

 

1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end 

olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.  

 

2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver 

opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af 

lettere olieprodukter.  

 

3) Tanke, der er sløjfet.   

 

 

B19. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller 

pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der 

straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, 

f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 36, stk. 1) 

 

B20. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, 

herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks 

underrette tilsynsmyndigheden. (§ 36, stk. 2) 

 

B21. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der 

ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af 

jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige 

synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.  (§ 

37) 

 



B22. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende 

virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer 

eller bruger.  (§ 38, stk. 2) 

 

B23. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, 

udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation 

for udførte reparationer og ændringer.  (§ 39) 

 

B24. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som 

fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.  (§ 40) 

 

 

 


