
 
 
Nordfyns Kommune 
Teknik og Miljø 
Rådhuspladsen 2 
5450  Otterup 
E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk 
 

Anmeldelse af sløjfning af olietank 
 
På ejendommen  
Vejnavn: 
 

Husnummer: 

Postnummer: 
 

By: 

Matrikel nr.: 
 

Ejerlav: 

 
Sløjfning af eksisterende tank 
Producent: Tankstørrelse: Fabrikationsår: Fabrikations- eller serienummer: 

 
 

Placering: 
 
               Overjordisk, udendørs                 Overjordisk, indendørs               Nedgravet 
 

Materiale: 
 
               Stål               Plast 

Tanken (udfyld A eller B): 
 

A.               …er blevet:               Afblændet               Opgravet / fjernet               Sandfyldt              Dato: ____________ 
       ____________________________________________________________________________________________________ 
 

B.               …bliver:                    Afblændet               Opgravet / fjernet               Sandfyldt               Dato: ___________ 
 

 
Fremtidig energikilde (sæt evt. flere krydser) 
Detaljer 
 
               Olie, mineralsk (1)                         Olie, bio                    Elektricitet                    Fjernvarme                       Naturgas 
 
               Fast brændsel / pillefyr                    Halm                       Jordvarme                    Varmepumpe                    Solceller 
 
               Andet 
 

1) Hvis der installeres en ny olietank til mineralsk olie, skal skemaet Anmeldelse af etablering af olietank indsendes til 
kommunen senest 14 dage før tanken etableres. Skemaet kan rekvireres hos kommunen. 

 
Bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer af ejendommen ifølge Tingbogen 
(Ejers underskrift er nødvendig, med mindre ansøger på anden vis dokumenterer rettigheder til installationen 
Navn, adresse og telefonnummer Dato og underskrift 

 
 
 
 
 

 
Dette skema skal udfyldes og indsendes senest 4 uger efter sløjfningen 
  



 

 
Regler for sløjfning af olietanke 
 
Alle olietanke, benzintanke m.v., der tages ud af brug i Nordfyns Kommune, skal afmeldes 
skriftligt til kommunen. Afmeldingen skal foretages af grundejeren eller brugeren af tanken. De 
nærmere regler står i gældende olietankbekendtgørelsen – Miljøministeriets bekendtgørelse om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
 
Afmeldingen skal indeholde oplysninger om, hvad der er foretaget med den sløjfede tank – jfr. 
ovenstående afmeldelsesskema. Hvis du bruger det ovenstående afmeldingsskema, får 
kommunen de lovpligtige oplysninger om, hvad der er foretaget med tanken. 
 
Når tanken tages ud af brug 
 
Nedgravet tank (mindre end 100.000 l) 
Når en nedgravet tank tages ud af brug, er der to muligheder: 
 

1. at lade tanken opgrave og fjerne den fra grunden 
2. at sløjfe tanken og lade den forblive afblændet på grunden 

 
Ad. 1. Opgravning 
Olie og bundslam i tank og rør skal suges op inden tanken tages op, så der ikke sker spilde. 
Tanken fjernes. 
 
Ad. 2. Sløjfning og afblænding 
Olie og bundslam i tank og rør fjernes. Hvis tanken er på over 6.000 liter, anbefaler 
kommunen, at du lader en fagmand rense den indvendig. 
 
Påfyldningsstudsen skal afmonteres, alle rørforbindelser over jorden skal fjernes (f.eks. 
udluftningsrøret), og tanken skal afblændes ved tilpropning af rørstudsene, så der ikke senere 
kan ske påfyldning igen. 
 
Ligger tanken under et område med kørsel / bygninger, kan det være nødvendigt at fylde den 
op med sand for at undgå sammenstyrtning. 
 
Ligger tanken i et område med højtliggende grundvand, kan det være nødvendigt at fylde den 
op med sand for at sikre tanken mod at hæve sig. 
 
Vær opmærksom på, at opfyldningsmaterialet kan blive forurenet eller lettere forurenet, også 
selvom der ikke er olie tilbage i tanken. 
 
Overjordisk tank (mindre end 200.000 l) 
Uanset om tanken står indendørs eller udendørs, skal tank og rør tømmes og tanken skal 
bundsuges. Den skal herefter enten afblændes eller fjernes fra grunden. 
 
Ved afblænding skal alle rør fjernes, påfyldningsstuds afmonteres, og rørstudsene skal 
tilproppes, så der ikke senere kan ske påfyldning igen. 
 
For både nedgravede og overjordiske tanke 
 
Olietanke og olieaffald 
De opsugede slamrester skal altid håndteres efter kommunens regler om farligt affald. 
Private husstande kan gratis aflevere olietanke og olieaffald på én af kommunens tre 
genbrugsstationer, der kan kontaktes på tlf. 64 81 15 31. 
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