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[A] 
 
   
  

 
 
 
 
Miljøstyrelsens afgørelse af [A]’ klage over Ballerup Kommunes påbud 
af den 24. oktober 2002 om at tage tre nedgravede olietanke ud af brug 
på ejendommen […], Ballerup  
           
Klage til Miljøstyrelsen 
 
[A] har pr. brev af den 18. november 2002 påklaget Ballerup Kommunes 
påbud af den 24. oktober 2002. Klagen er modtaget hos Miljøstyrelsen den 
3. december 2002. 
 
Miljøstyrelsen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
 
Miljøstyrelsen ophæver Ballerup Kommunes påbud på grund af manglende 
hjemmel og hjemviser sagen til eventuel fornyet behandling i kommunen. 
 
Påbudets indhold 
 
Ballerup Kommune meddelte med hjemmel i den dagældende olietankbe-
kendtgørelses1 § 29 den 24. oktober 2002 følgende påbud: 
 
” [A] skal senest den 30. april 2003 tage følgende tanke ud af brug hos [A], 
[…] i Ballerup: 
 
Tank nr. 238 (benzin), nr. 239 (diesel) og nr. 240 (benzin). 
 
Tankene skal i den forbindelse sløjfes efter bestemmelserne i § 17 i nævnte 
bekendtgørelse. Kommunen skal orienteres 1 uge inden, det udstedte på-
bud iværksættes og efterfølgende om de trufne foranstaltninger, jf. vedlagte 
anmeldeskema.” 
 
Regelgrundlaget 
 
Den dagældende olietankbekendtgørelses § 29 havde følgende ordlyd: 
 
§ 29 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 829 af den 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift 
af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
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Tanke der er omfattet af § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 
21. august 1980, skal tages varigt ud af brug senest 10 år efter seneste 
renovering, dog tidligst 1. januar 2001. Såfremt tankens ejer kan dokumen-
tere, at anlægget er tæt og i forsvarlig stand, kan tilsynsmyndigheden tillade 
fortsat brug. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med tilladelsen fastsætte 
vilkår om anvendelsen af tank og rørsystem, herunder om inspekti-
on/tæthedsprøvning af anlægget 1 gang årligt. 
Stk. 2. …. 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at den tidligere olietankbekendtgørelses § 
29 ikke indeholder en hjemmel til at udstede påbud.  Bestemmelsen fastslår 
alene, hvornår en olietank omfattet af § 11 i olietankbekendtgørelsen fra 
1980 skal tages ud af brug.  
 
I forhold til fortolkning af den tidligere olietankbekendtgørelsens § 29, er det 
i øvrigt Miljøstyrelsens opfattelse, at der ikke i denne bestemmelse er 
hjemmel til at pålægge tankejeren at dokumentere tætheden og forsvarlig-
heden af tanken, før der er forløbet 10 år efter den seneste renovering. 
 
Miljøstyrelsen skal desuden bemærke, at der med § 34, stk. 1, nr. 1 i olie-
tankbekendtgørelsen2 fra 2005 er indsat krav om inspektion mindst hvert 
10. år. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
 
Miljøstyrelsen ophæver Ballerup Kommunes påbud og hjemviser sagen til 
eventuel fornyet behandling i kommunen. 
 
Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelsesloven § 
101. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Palle Boeck  Line Hansen 
Kontorchef  Fuldmægtig 
 
 
 
 
                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olie-
tanke, rørsystemer og pipelines. 
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