Hillerød Kommune
By og Miljø
HilerødKomunBygMj

MEDDELELSE OM SLØJFNING AF OLIETANK

Adresse:

____________________________________________________________________

Matr. nr.: ____________________________________________________________________
Tank nedgravet år: _________ Tank opstillet år: _________ Tankens rumindhold: ___________
Sløjfningsmetode
Bundsuget og afblændet
_____________________________
Bundsuget og sandfyldt
_____________________________
Bundsuget og bortskaffet/opgravet
_____________________________

dato:
dato:
dato:

Erstattes af
Naturgas
Fjernvarme
Ny overjordisk tank

Ny nedgravet tank
Andet

Udendørs
Indendørs
Tankens rumindhold ___________________________________
Tankens rumindhold ___________________________________
Beskrivelse __________________________________________

HUSK: Hvis den sløjfede tank erstattes af en ny tank skal kommunen have en tankattest på den
nye tank og et kort over tankens placering.
Sløjfning er udført af: ___________________________________________________________
Evt. bemærkninger

___________________________________________________________

Det bekræftes hermed at den nedgravede olietank er sløjfet i overensstemmelse med ovenstående
_________________________________________
(Tankejer/bruger)
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REGLER FOR SLØJFNING AF NEDGRAVEDE OLIETANKE PÅ 100.000 LITER OG
DERUNDER SAMT OVERJORDISKE TANKE PÅ 200.000 LITER OG DERUNDER
Hvis et nedgravet anlæg på 100.000 liter og derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 liter
eller derunder tages varigt ud af brug, skal anlægget sløjfes1.
Sløjfningen kan ske på følgende måder:
 Restindhold i tank og rør fjernes, påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken afblændes så
påfyldning ikke kan finde sted.
 Restindhold i tank og rør fjernes, påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken sandfyldes eller
på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Hvis olietanken er beliggende et sted, hvor der
foregår færdsel med tunge transportmidler (f.eks. i en indkørsel eller vej) anbefaler
kommunen, at tanken sløjfes på denne måde. Det er ikke et lovkrav at tanken skal sandfyldes.
 Restindhold i tank og rør fjernes og anlægget graves op.
Tankejeren/brugeren skal meddele Hillerød Kommune, By og Miljø, hvordan anlægget er sløjfet.
Det er tankejeren/brugeren af en olietank, der er ansvarlig for, at en olietank sløjfes korrekt efter
gældende lovgivning, og at kommunen får besked om hvordan anlægget er sløjfet.
Hvis der bliver konstateret en jordforurening i forbindelse med at olietanken bliver sløjfet, har
ejeren/brugeren af tanken pligt til at underrette kommunen.
Du kan finde flere informationer om olietanke på Hillerød Kommunes hjemmeside på Internettet.
Gå ind på adressen: www.hillerod.dk/borger. Klik på miljoe-og-natur – Olietanke – anmeld at du
har sløjfet din olietank. Her kan du også finde dette skema.
Når tanken er afblændet/udskiftet sendes denne blanket til Hillerød Kommune. Er tanken
udskiftet med en ny tank indsendes desuden en tankattest for den nye tank og et kort over
den nye tanks placering på grunden.
Blanketten og oplysninger om en evt. ny tank sendes til:
Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
miljo@hillerod.dk

1

I henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøstyrelsens
bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.
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