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Sendes til Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Anmeldelse af tankanlæg

Sløjfning af eksisterende tankanlæg
(Nedgravede tankanlæg på 100.000 l og derunder
samt overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder)

Ved etablering af nyt tankanlæg skal du anmelde arbejdet til Svendborg Kommune senest 14 dage før arbejdet 
påbegyndes. Ved sløjfning af tankanlæg, skal du anmelde arbejdet til Svendborg Kommune senest 4 uger efter 
sløjfningen.

Adresse
Vejnavn, husnummer, postnummer og by

Anmeldelse af nyt tankanlæg

Brønd eller vandindvinding på ejendommen

Nedgravet

Sløjfning af eksisterende tankanlæg

Nedgravet tank

Bundsuget og afblændet, så 
påfyldning ikke kan finde sted

Overjordisk tank

Bortskaffet Nej Ja

Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af tank Nej Ja

Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest, når tanken etableres.

Tankenes placering skal indtegnes på en skitse. Du kan bruge næste side (eller svendborg.dk\kort). Svendborg Kommune 
skal have mulighed for at syne evt. nedgravede tanke forinden tildækning.

Du er altid velkommen til at kontakte Svendborg kommune, tlf. 62 23 32 00 for yderligere oplysninger.

Overjordisk Udendørs
Overdækket i lade, skur 
el.lign.

Bundsuget, afblændet og fjernet/
bortskaffet til godkendt modtage-
anlæg for jern og metal

Svendborg Kommune 
Byg, Natur og Miljø 
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

eller bbr@svendborg.dk

Tankattest vedlagt
Ståltank
Plasttank

Planskitse vedlagt
Etableret jf. ”Retningslinier for indretning af tankpladser" Diesel- og benzintanke, hvor der ikke foregår salg.

Placeret jf. Beredskabsstyrelsens, 
Vejl. om brandfarlig og brandbare væsker januar 2017

Ejers navn og adresse

Tanken er etableret/sløjfet i overensstemmelse med gældende olietankbekendtgørelse. 
Navn på anmelder (hvis ikke den samme som ejer) Telefonnr.

Andet eller bemærkninger

Underskrift

Dato og underskrift

Telefonnr.

Nej Ja

Rumfang (liter) Fabrikationsnummer og årstal Indhold (benzin, diesel, andet)

Tankfabrikantens navn og adresse

Rumfang (liter) Fabrikationsnummer og årstal



NetBlanket Specialblanket Side 2 af 3

Anmeldelse og meddelelse skal ske efter den til enhver tid gældende Bekendtgørelse, om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen).

Etablering mv. af tankanlæg under 6.000 l
Den ejer eller bruger, der vil etablere et anlæg, skal anmelde arbejdet senest 14 dage før 
arbejdet påbegyndes. Jf. Bekendtgørelsen.

Anmeldelse af villatank/meddelelse om sløjfning af eksisterende villatank

Skitse over placering af ny og gammel tank
Sammen med meddelelsen fremsendes en beskrivelse af anlægget. Det skal angives på en skitse, 
hvor på grunden den nye tank skal etableres. Benyt evt. side 3 til at indtegne dine oplysninger.

Skitsen skal indeholde:

• Omrids af alle bygninger
• Placering af evt. eksisterende olietank, angiv liter
• Placering af ny olietank, angiv liter
• Placering af evt. drikkevandsbrønde, (din egen eller dine naboers), med angivelse af antal meter til

planlagt tank

Afstandskrav
Der er en række krav til placering jf. Bekendtgørelsen, som skal være opfyldt når et ny anlæg 
etableres. Man bør især være opmærksom på, at anlægget ikke må etableres inden for en afstand af 
50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg, og 25 m fra andre boringer og brønde, 
hvor der indvindes drikkevand.

Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i 
forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.
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Vær særligt opmærksom på, at der stilles en række skærpede brandkrav samt krav med hensyn til place-
ring af plasttanke. For rådgivning kontakt producent/forhandler.

Tankattest
Tankattest skal vedlægges eller fremsendes umiddelbart efter at anlægget er etableret jf. Bekendtgørelsen. 
Tankattesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til opbevaring af fyringsolie.

Plasttanke

Sløjfning af tanke
Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes, se Bekendtgørelsen. Ved 
sløjfning skal:

• Evt. restindhold i tanken fjernes
• Tanken fjernes/bortskaffes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes, så

påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, på hvilket færdsel finder sted med transportmidler, tilrådes det at 
tanken forinden afblænding sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Benyt evt. nedenstående plads til indtegning af dine oplysninger

Rørføring
Man skal sikre sig, at rørsystemet til anlægget, er typegodkendt. Derudover er der en række krav ved 
installeringen af rør som skal opfyldes, se Bekendtgørelsen.

Skærpede krav eller dispensationer
I særlige tilfælde kan kommunen stille henholdsvis skærpede krav eller lempelser, se Bekendtgørelsen. 
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