
 

Nye lovkrav pr. 1. april 2010 
Gælder for tanke større end 6.000 liter 

Krav til egenkontrol / vedligeholdelse af tanke på 6.000 – 100.000 liter, som er godkendt til opbevaring af mineralske 
olieprodukter. 
 
Kravene stammer fra Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 
af 1. juli. 2008. Du kan finde hele bekendtgørelsen på vores hjemmeside www.cghnordic.com 

Kapitel 8 

Egenkontrol, vedligeholdelse m.v. 

§ 34. Ejeren og brugeren af et anlæg på 6.000 l eller derover eller af en pipeline skal kontrollere, at anlægget, 
henholdsvis pipelinen, er tæt. 

Stk. 2. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller 
væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller 
manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal 
funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. 

Stk. 3. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med 
lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede 
mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske 
pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal 
differencen mellem de to regnskaber beregnes efter samme princip, som anført i stk. 4. 

Stk. 4. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, som 
anført i stk. 3, skal der føres et regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt 
forbrugte mængder. Aftappede mængder skal løbende måles med volumenmåler, når en sådan er installeret. 
Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med volumenmåler. Beholdningen i 
tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et 
pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver 14. dag, når der er installeret volumenmåler eller timetæller. For 
anlæg uden volumenmåler eller timetæller skal beholdningen i tanken opgøres mindst hver uge. Regnskabet føres 
således, at der udføres en beregning af forskellen imellem a) den målte ændring af beholdningen i tanken og b) de 
påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. 

Stk. 5. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab, jf. stk. 2-4, skal journalføres. I forbindelse med 
journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end 
forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. 

Stk. 6. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. stk. 2-5, skal opbevares mindst 5 år og skal 
forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. 

Stk. 7. Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, såfremt overvågningen 
sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed. 

§ 35. På overjordiske anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning skal være 
påmonteret overfyldningsalarm. 

Stk. 2. På anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på 
højst 120 KW skal være installeret enstrenget rørsystem. 

Stk. 3. På anlæg over 6.000 l, men højst 100.000 l, til nedgravning og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, 
men højst 200.000 l, som er omfattet af § 34, stk. 4, skal være påmonteret volumenmåler eller timetæller, jf. dog 
§ 58. 

§ 37. Ejeren og brugeren af et anlæg skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke 
foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, 
herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske 
tanke. Ejeren og brugeren af et overjordisk anlæg skal tillige sikre, at anlægget fortsat står på et varigt stabilt 
underlag. 

§ 39. Ejeren og brugeren skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg 
til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. 
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Inspektion og tæthedsprøvning 

§ 41. For nedgravede anlæg, der er større end 100.000 l, og overjordiske anlæg, der er større end 200.000 l, kan 
tilsynsmyndigheden stille krav om inspektion og tæthedsprøvning, jf. lovens § 19. 

§ 42. Ejeren og brugeren skal sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og 
overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig 
med følgende intervaller: 

1) Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk eller uorganisk 
belægning: mindst hvert 10. år. 
2) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1: mindst hvert 5. år. 
Stk. 2. For anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. § 34, stk. 3, kræves ikke udført 

tæthedsprøvning. 
Stk. 3. For tanke, udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem, stilles ingen krav til 

tæthedsprøvning eller inspektion. 
Stk. 4. Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal tæthedsprøves ved 

samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der 
ikke indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år. 

Stk. 5. Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i stk. 1, 4 og 
8. 

Stk. 6. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden 
suppleret med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængelig for inspektion, f.eks. ved mandehullet. 

Stk. 7. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9. 
Stk. 8. Anlæg, som ikke efter de hidtil gældende regler har været omfattet af krav om regelmæssig inspektion, skal 

tæthedsprøves og inspiceres første gang 10, henholdsvis 5 år efter etablering, jf. stk. 1 og 4, dog tidligst den 1. april 
2010. 

Stk. 9. For anlæg, der anvendes til opbevaring af olieprodukter, der kræver opvarmning for at kunne transporteres, 
kan tilsynsmyndigheden stille lempeligere krav om inspektion mv. 
 
Dette betyder i praksis at tanke på 6.000-100.000 liter for nedgravning og overjordiske tanke på op til 200.000 liter skal 
inspiceres af en særlig sagkyndig med følgende intervaller: 

 Enkeltvæggede tanke Dobbeltvæggede tanke 
Beskyttelse: Uden korrosions 

beskyttelse på 
indvendig side af 
tanken. 

Med godkendt 
korrosions 
beskyttelse på 
indvendig side af 
tanken. 

Med manuel kontrol 
af dobbeltvæg. 

Med 
lækageovervågning 
tilsluttet alarm  

Inspektions 
interval: 

Minimum hvert 5. år Minimum hvert 10. år Intet krav om løbende 
inspektion  

Intet krav om løbende 
inspektion 

Kontrol: Der skal føres 
nøjagtig 
beholdningsregnskab, 
som viser evt. svind.  

Der skal føres 
nøjagtig 
beholdningsregnskab, 
som viser evt. svind. 

Manuelt udstyr for 
lækage kontrol 
overvåges 1 gang om 
ugen. 

Alarmudstyr 
kontrolleres 1 gang om 
året. 

 
Ståltanke som er mindre end 6.000 liter skal udskiftes efter følgende tidsinterval: 
Tank type: Overjordiske stål tanke Nedgravede ståltanke med godkendt 

glasfiberbelægning udvendig 
Indvendig 
korrosionsbeskyttelse 

Ingen Godkendt 
korrosionsbeskyttelse  

Ingen Godkendt 
korrosionsbeskyttelse  

Kasseres efter:  30 år 40 år 40 år 50 år 
 

 


