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Aldersdatering af olietanke
Miljøstyrelsen har erfaret, at der er behov for uddybning af metoder, til at fastlægge alderen
på olietanke under 6000 liter, med henblik på at fastlægge sløjfningsterminer. Derfor har
Miljøstyrelsen sammenfattet nedenstående retningslinier.
Følgende kan indgå i en fastlæggelse af sløjfningsterminen for en olietank:
A. Oprindeligt skilt på påfyldningsstuds eller tank. På nedgravede tanke skal skiltet være
påført typegodkendelses-nr. På overjordiske tanke gælder dette kun for tanke
produceret efter 1999
B. Tankattest, hvoraf det fremgår, at der er tale om en typegodkendt tank
C. Anden tankattest (en attest, som oplyser om fabrikationsår og andre specifikationer,
men som ikke er tilknyttet en typegodkendelse)
D. Individuelt godkendelsesbrev fra tilsynsmyndigheden (f.eks. glasfiberbelagte ståltanke
fra før 1970)
E. Visuel konstatering af tanktype (relevant i forhold til om ståltank er glasfiberbelagt eller
ej)
F. Anmeldelse til tilsynsmyndigheden
G. Faktura, kvittering eller lign.
H. Husets alder, fysiske forhold ved installationen
Det kan ikke udelukkes, at der findes mere eller mindre tilfældige indicier, der med en vis
sikkerhed inddirekte vil kunne angive en tanks alder. Dette kan også medtages i
vurderingen.
Nedenfor er anført Miljøstyrelsens vurdering af, hvad der er tilstrækkeligt til fastlæggelse af
produktionsåret eller - sekundært – sløjfningsterminen for en olietank, se dog de
efterfølgende bemærkninger.
Nedgravede tanke
Dokumentationsgru
ndlag
A
B
C
D
E
F
G
H

Tilstrækkelig dokumentation?
Ja
Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig
Forekommer ikke
Ja, i forhold til termin 2010
Ja, i forhold til termin 2010 og evt. også til fastlæggelse af senere
termin
Ja, i forhold til termin 2010
Evt. ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig
Kun i kombination med andre forhold

Overjordiske tanke
Dokumentationsgru
ndlag
A
B
C
D
E
F
G
H

Tilstrækkelig dokumentation?
Ja
Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig
Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig
Forekommer ikke
Nej
Evt. ja, hvis anden indikation af alder kan tilføjes
Evt. ja, hvis anden indikation af alder kan tilføjes.
Kun i kombination med andre forhold

I de nævnte tilfælde med et svagt dokumentationsgrundlag, kan det være rimeligt at kræve
en kombination med andre indikationer, før dokumentationen kan anses for at være
tilstrækkelig.
Miljøstyrelsen skal knytte nedenstående bemærkninger til skemaerne.
Nedgravede tanke
A+B (skilt + tankattest) har været krav siden den første olietankbekendtgørelse i 1970 og
bør derfor være tingenes rette tilstand. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet.
A (skilt alene) vil optræde en gang imellem. Et skilt udformet som krævet i
olietankbekendtgørelsen (1970 eller senere) vil være tilstrækkelig som dokumentation. Ofte
har montøren ikke sat skiltet op på påfyldningsstudsen. Det findes som regel på selve
tanken, som imidlertid i sagens natur ikke er umiddelbart synlig.
B (tankattest alene) vil nok optræde forholdsvis ofte. Med mindre der er noget åbenlyst
besynderligt bør denne situation dog være acceptabel. Tankattesten haves muligvis af ejeren
og bør også findes hos kommunen.
C (anden form for attest) bør ikke forekomme for nedgravede tanke, fordi attester på
nedgravede tanke har været reguleret siden 1970.
D (individuelt godkendelsesbrev) optræder en gang imellem. Fremsynede tankfabrikanter
lavede polyester/glasfiber belagte tanke allerede fra ca. 1967, og der blev udstedt
godkendelsesskrivelser til disse fabrikanter. Men systemet med egentlig tankattest, skilt og
godkendelsesnr. var ikke etableret. Disse tanke er helt magen til de, der blev normen efter
1970, bortset fra at polyesteren ofte er farvet (hver fabrikant lavede sin egen farve). Disse
tanke har ifølge 1980-bekendtgørelsen kunnet godkendes individuelt af tilsynsmyndigheden.
E (visuel konstatering af tankens art) består i at der graves ned til tanken. Hvis mærkeskiltet
på tanken kan findes, svarer situationen til A - ellers vil tanktypen som regel kunne
konstateres ved besigtigelse af fagmand.
F (anmeldelse til tilsynsmyndigheden). Tilsynsmyndigheden bør have registreret/arkiveret
anmeldelsen med anmeldelsesdato og andre oplysninger. Hvis kopi af tankattest er
arkiveret, svarer situationen til B.
G (faktura, kvittering el. lign.) er en tvivlsom dokumentation, som under alle
omstændigheder vil afhænge af, hvor specifikke oplysninger der er anført.
H (husets alder, andre fysiske forhold) kan f.eks. i forbindelse med nyudstykninger give en
maksimumsalder på tanken.

Overjordiske tanke
A (skilt) og B (tankattest) nævnes først i bekendtgørelsen fra 1980. Her stilles krav om: At
installationen af et overjordisk anlæg skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, tanken skal
forsynes med skilt og der skal udstedes en tankattest. Men der står ikke i bekendtgørelsen, at
den skal indsendes til tilsynsmyndigheden eller at ejeren skal opbevare et eksemplar.
Kommunen kan kun i forbindelse med en anmeldelse stille krav til tankens konstruktion,
men dette er næppe sket i noget væsentligt omfang. Det er fortsat frit for enhver at fremstille
overjordiske tanke, og der er ingen tekniske krav til dem.Bekendtgørelsen kan læses således,
at etablering af indendørs tanke ikke kræver anmeldelse, mærkeskilt eller tankattest. Nogen
gange er der anmeldt, nogen gange findes skilt eller attest, men det er meget varierende.
Overjordiske tanke fra før 1980 kan i princippet være OK frem til 2010, med mindre mangel
på dokumentation fælder dem i 2008.
Først i 1999-bekendtgørelsen sidestilles overjordiske og nedgravede tanke med hensyn til
krav om typegodkendelse, skiltning, attester m.v.
C (anden form for attest) vil i et vist omfang optræde for overjordiske tanke fra før 1999.
Før 1980 stiller bekendtgørelserne ingen tekniske krav til overjordiske tanke, det er frit for
enhver at lave dem. Opstilling af en overjordisk tank skal ikke anmeldes til
tilsynsmyndigheden.
Der findes en vejledning om fremstilling af overjordiske tanke, som daterer sig tilbage til
1955, og i 1985 udsendes en opdateret udgave i miljøstyrelsens regi. Men der er ingen pligt
til at rette sig efter den.
D (individuelt godkendelsesbrev) bør ikke forekomme, da dette er knyttet til nedgravede
tanke.
E (visuel konstatering af tankens art) er kun relevant for nedgravede tanke, primært med
henblik på at konstatere om tanken er glasfiberbelagt eller ej.
F (anmeldelse til kommunen) – se nedgravede tanke.
G (faktura, kvittering el. lign.) – se nedgravede tanke.
H (husets alder, andre fysiske forhold) - se nedgravede tanke.

