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Vejledende skrivelse om den reviderede olietankbekendtgørelse nr. 259 af 26. marts 2010 
 
 
Den 29. marts 2010 trådte en ny olietankbekendtgørelse, som erstatter den 
tidligere bekendtgørelse, i kraft. 
 
I denne skrivelse beskrives de væsentligste af ændringerne. 
 
Fastlæggelse af godkendelses- og tilsynsmyndighed for store rørledninger, 
som anvendes til biobrændstoffer  
Miljøcenter Odenses godkendelses- og tilsynsopgaver vedrørende de store 
rørledninger udvides til også at omfatte de samme rørledninger ved transort 
af biobrændsel (§1, stk. 3 og § 23, stk. 2). 
 
Beholdningskontrol af mellemstore tanke 
Kravet til hyppighed af kontrol af manuelt overvågningssystem på 
dobbeltvæggede tanke nedsættes fra 1 gang om ugen til 1 gang om 
måneden (§ 34, stk. 2). 
 
Kravet til hyppighed af beholdningskontrol af enkeltvæggede tanke 
nedsættes fra 1 gang hver 14. dag til 1 gang om måneden (§ 34, stk. 4). 
Dette er begrundet i, at der dels sker forholdsvis få lækager og dels at 
lækagerne sjældent opdages ved denne kontrol. 
 
Der gives mulighed for alternativ kontrol af overjordiske tanke med visuelt 
inspicerbare rørsystemer, bestående i månedlige visuelle inspektioner som 
journalføres (§ 34, stk. 5). Disse anlæg fritages desuden for kravet om 
trykprøvning (§ 42, stk. 2). 
 
Mulighed for overskridelse af fristen for visse tidsfrister 
Fristen 1. april 2010 for inspektion og tæthedsprøvning af mellemstore an-
læg kan overskrides med op til et år, hvis arbejdet er bestilt, men ikke kan 
nå at blive udført (§ 42, stk. 10). 
 
Sløjfningsterminen 31. marts 2010 for små gamle nedgravede tanke kan 
overskrides med op til ½ år, hvis arbejdet er bestilt, men ikke kan nå at blive 
udført (§ 44, stk. 5). For villaolietankejere, som ikke fortsætter med oliefyrs-
opvarmning, gælder dog, at de skal sikre, at de stadig er omfattet af den i 
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jordforureningsloven krævede forsikring mod oliespild (§ 44, stk. 6). Det skal 
bemærkes, at oliebranchen har oplyst, at den forsikringsordning, som olie-
branchen har etableret, ikke dækker i sidstnævnte tilfælde. 
 
Øvrige ændringer 
Af øvrige ændringer/præciseringer skal nævnes følgende. 
 
Sagkyndig er blevet defineret (§ 6, stk. 1, nr. 22).   
 
Kravet om PUFO-godkendelse (Prøvningsudvalget for Olietanke) af udven-
dig korrosionsbeskyttelse af cylindriske ståltanke, som er omfattet af har-
moniserede standarder (§ 14) er fjernet, da dette er vurderet at være i strid 
med Byggevaredirektivet. 
 
Installation af anlæg skal udføres af en sagkyndig (§ 25, stk. 2). 
 
Visse etableringskrav er fjernet fra § 27, da de ikke er relevante for alle mel-
lemstore anlæg. De gælder herefter kun for små anlæg (§ 31). 
 
Reglerne om rørsystemer er præciseret (bilag 2). 
 
Meningsforstyrrende sætning i bilag 9 om inspektion er fjernet (afsnit 1, 
punkt e i gældende bekendtgørelse). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Preben Bruun  
 

 2 


	Beholdningskontrol af mellemstore tanke
	Mulighed for overskridelse af fristen for visse tidsfrister

