
  Passer du på din olietank? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  
   
 
 
 
              MILJØ 
              TEKNISK FORVALTNING 
              BRØNDBY KOMMUNE 

DIN MELLEMSTORE OLIETANK KAN BRUGES EVIGT 
 
Men det kræver, at du holder øje med tanken og olien i den! 
 
For at mindske risikoen for jordforurening fra utætte tanke og rør har du 
som ejer/bruger af mellemstore tanke, negravede såvel som 
overjordiske, pligt1 til at udføre egenkontrol på dine tanke. 
Egenkontrollen omfatter: beholdningsregnskab, tankinspektion, og/eller 
automatiske overvågning og journalføring. 
 
I indstikket kan du læse hvilke krav der er til egenkontrollen af netop din 
tank. Du kan også læse om dem i bilag 10 i olietankbekendtgørelsen.  

 
Du skal huske, at hvis du ikke overholder kravene om egenkontrol, så 
risikerer du at din forsikring ikke dækker i tilfælde af lækage og 
efterfølgende oprydning efter et oliespild. 
 

 
Olieforureninger opstår let, men er dyre at rydde op ! 

 
 

                                                
1 Kapitel 8 i Olietankbekendtgørelsen BEK nr. 1611 af 10. december 2015 
2
 § 37 stk. 3 i Olietankbekendtgørelsen BEK nr. 1611 af 10. december 2015 

 

 Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 
liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter. 

 Mellemstore tanke skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. eller 
10. år. Intervallet afhænger af, om tankene er beskyttet indvendigt 
mod korrosion eller ej. 

 Alle mellemstore olietanke/anlæg skal have påmonteret 
forbrugsmåler eller timetæller2     

 Du har pligt til at udføre egenkontrol på din olietank 

 



ANMELDELSE OG AFMELDING AF TANKE 
 
Har du fået en ny tank? 
 
 Anmeld den senest 4 uger før etableringen til Brøndby Kommune 

  Hvis du har en tank der ikke endnu ikke er anmeldt, skal du straks 

anmelde den 

 Husk at sende tankattesten sammen med anmeldelsen 

 
Hvis du ikke længere skal bruge din tank skal den: 
 
 Opgraves eller sløjfes 

 Opgravning eller sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen 
indenfor 4 uger 

 Ved sløjfning skal restindholdet opsuges og tanken skal afproppes, 
så påfyldning ikke kan finde sted 

 Hvis tanken bliver liggende et sted med meget trafik, kan det være 
en god ide at få den sandfyldt 

 Hvis I vælger at grave tanken op, tilbyder Brøndby Kommune at 
komme på tilsyn. 

Anmeldelse og afmelding af tanke skal ske via vores hjemmeside: 
www.brondby.dk/olietanke. 
 

INSPEKTION OG TÆTHEDSPRØVNING 
 
Du har ansvar for, at tanke og rørsystemer inspiceres og tæthedsprøves 
af en sagkyndig. Afhængigt af hvilken type tank du har skal den 
inspiceres og tæthedsprøves hver 5. eller hvert 10. år. 
 
I det vedlagte indstik kan du læse hvilke regler der er gældende for din 
type tank. 

 
 

RØR 

 
Mange glemmer det, men rørenes tilstand er ligeså vigtig som selve 
tankens. Så hvis rørene til din olietank ikke er typegodkendte, er det en 
god ide at få dem skiftet, før de tærer op og forårsager en olieforurening. 
 
 Er rørene til din olietank typegodkendte?  

 Hvis du udskifter eller renoverer din olietank, skal rørene leve op til 
de gældende krav 

  
HVIS OLIETANKEN GÅR LÆK ELLER DU SPILDER 
 
I tilfælde af større uheld skal der ringes 112. Ved mindre spild 
kontaktes Brøndby Kommunes miljøafdeling på tlf. 43 28 28 28. 

 
VI VIL GERNE HJÆLPE 

 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf: 43 28 
28 28 eller skrive på miljo@brondby.dk  
 

 
 
 
 
 

Olieforureninger opstår let, men er dyre at rydde op ! 
 
 

Pas på miljøet – og spar penge! 
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