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Når du køber en ny tank, skal du sikre dig at tanken er typegodkendt. Det gør du 
ved at konstatere om tanken er påført et mærkeskilt, hvor der står fabrikant, tankty-
pe, godkendelsesnummer, fabrikationsnummer og -år. Der skal desuden medfølge 
en tankattest. 
 

Får du en ny olietank, skal du anmelde det til Morsø Kommune senest 14 dage før 

etablering. 

 

Anmeldelsen skal foregå via den digitale ansøgningsportal ”Byg og Miljø” eller 

Morsø Kommunes hjemmeside. Her skal du angive, hvornår du etablerer olietan-

ken, samt hvor den skal placeres. Derudover skal der vedhæftes en kopi af tankat-

testen.  

 

Olietanken bliver herefter registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er 

ejers ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte, og det er derfor vigtigt, at du an-

melder etablering af en ny tank. 

 

Placering 

Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder at underlaget ikke 

må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver ”vasket væk” af 

regnvand. Som led i vedligeholdelsespligten, er det ejers ansvar at sikre at tanken 

altid står på et varigt stabilt underlag. 

 

 Tanken må ikke placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsbo-

ringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre borin-

ger og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand  

 Tanken må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, 

at tanken ikke kan fjernes igen 

 

Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er 

risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende an-

læg, hvor der indvindes drikkevand.  



Brugte olietanke 

Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering og pla-

cering, samt at sløjfningsterminen ikke er overskredet. Hvis du installerer en brugt 

tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, 

fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation 

af en brugt tank. Nedgravede tanke må ikke flyttes. 

 

Hvis der står på tankattesten at tanken er godkendt til opstilling inden døre, betyder 

dette at tanken skal være omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge. Det bety-

der for eksempel, at du ikke kan placere tanken i et maskinhus eller en uopvarmet 

garage. Er tanken fra før 2000 må tanken imidlertid godt stå inden døre i et ikke 

opvarmet rum.  

 

Er du i tvivl om hvorvidt den er til indendørs opstilling, har du mulighed for at se det 

på tankens mærkeskilt. De fleste tanke har et godkendelsesnummer, som vist på 

nedenstående billede. Du kan ud fra det næstsidste tal bestemme, hvor tanken skal 

være placeret. ”1” står for indendørs opstilling, mens ”2” står for udendørs opstilling. 

 



 

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjf-

ningsterminen afhænger af om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af mate-

rialet. Du kan se en oversigt over sløjfningsterminer nedenfor. 

Placering Tanktype 
Indvendig 

korrosionsbeskyttelse 
Sløjfningstermin 

Overjordisk 

Ståltank 
Nej 30 år 

Ja 40 år 

Plasttank 
Nej (enkeltvægget) 25 år 

Nej (dobbeltvægget) 40 år 

Nedgravet 

Ståltank 

(glasfiberbelagt) 

Nej 40 år 

Ja 50 år 

Plasttank Nej 45 år* 

 

* Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. 
marts 2015. 

 

Det gælder for alle tankene, at udskiftningen skal ske med udgangspunkt i produk-

tionsåret, og senest den 31. december i året for sløjfning. Når du sløjfer din olie-

tank, skal du anmelde det til kommunen, så den kan blive sløjfet i BBR. 
 

Det er den til enhver tid værende grundejer, som er ansvarlig for at tanke, som 

grundejer har kendskab til, og som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt, bliver sløjfet. 

 

Ved sløjfning skal du tømme tanken for indhold. I den forbindelse skal du være op-

mærksom på, at opsugning af flere omgange kan være nødvendig. Hvis tanken er 

nedgravet, anbefaler vi at du graver tanken op. Hvis du ikke graver tanken op, skal 

du afmontere påfyldningsstudsen og plomberer tanken, således at påfyldning ikke 

kan finde sted.  

 

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor der er færdsel med tunge trans-

portmidler, anbefaler vi at du fylder tanken med sand inden afblændingen eller på 

anden måde sikrer den mod sammenstyrtning. 

  

Er der sket en olieforurening fra en gammel, nedlagt olietank, som du aldrig har an-

vendt eller haft kendskab til, kan du som ny ejer ikke blive gjort ansvarlig for op-

rensning af forureningen. Forureningen vil blive kortlagt af Region Nordjylland, og 

en eventuel oprydning vil indgå i regionen almindelige indsats og prioritering af for-

urenede grunde. 



 

Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da 

de udgør en større brandrisiko. 

 

Der gælder følgende krav til mindsteafstande fra plasttank: 

1) 2,5 meter til skel 

 

2) 2 meter til bygning eller skur og lignende bygget op ad bygning 

 

3) 1,5 meter til tagudhæng 

Ved plasttanke opstillet mindre end 2 meter fra en bygning, er der følgende mind-

steafstandskrav: 

1) 2 meter til åbninger eller bygningsdele, for eksempel. vinduer, døre, tagud-

hæng, som ikke er klasse EI 30 (brandmodstandsevne på mindst 30 minutter). 

 

2) Hvis der er adskillelse med klasse EI 30 mur mellem tank og for eksempel dø-

re, er der ingen afstandskrav.  

 

3) Hvis afstanden fra tank til tagudhæng er mindre end 2 meter, skal tagudhæng 

være klasse EI 30 til mindst 0,5 meter på hver side af tanken. Hvis klasse EI 

30 væg er ført helt op til yderste tagdækning, behøver tagudhæng ikke at væ-

re klasse EI 30. 

 

Ved tanke mindre end 2 meter fra et skur og lignende placeret op ad en bygning, 

skal skurets ydervæg mod tanken være klasse EI 30. Ellers skal bygningens yder-

væg samt tagudhæng på bygning eller tag på skur være klasse EI 30 bygningsdel. 

Alternativt skal bygningen have klasse EI 30 ydervæg ført helt op til yderste tag-

dækning.  

    



Plasttanken skal placeres i stueetagen eller kælder. Det anbefales ikke at anbringe 

en plastiktank i et rum med person- eller dyreophold.  

 

1) Bygningen/garagen mv. skal have en afstand til skel på 2,5 meter, og en af-

stand til andre bygninger på 2 meter. 

 

2) Der er ingen afstandskrav til skel, hvis der er en klasse EI 60 væg (brandmod-

standsevne på mindst 60 minutter) mod skel, som er 0,5 meter højere og 0,5 

meter længere i hver ende end tanken. Der er ingen afstandskrav til andre 

bygninger, hvis der er en klasse EI 30 (brandmodstandsevne på mindst 30 mi-

nutter) adskillelse uden åbninger mod de andre bygninger. Dog tillades selv-

lukkende klasse EI 30 døre. Ved tanke i skur, carport og lignende tættere end 

2 meter fra en bygning, skal desuden tagudhæng på bygning eller tag på skur 

være en klasse EI 30 bygningsdel. 

 

3) Opstillingsrum skal skilles fra øvrige rum af en bygningsdel med mindst klasse 

EL 30. Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst klasse EL 30 dør, der er 

selvlukkende.  

 

4) Dørtærskler til andre rum skal være tætte og så høje, at indholdet fra tanken 

ikke kan flyde ud fra rummet. Dette skal forhindre brandspredning mellem rum. 

Der kan ses bort fra kravet om tærskler, hvis tanken anbringes i et væsketæt 

bassin af ubrændbart materiale eller på anden måde sikres, således at udflyd-

ning forhindres. Dette gælder dog ikke ved døre til det fri. 

 

5) Må ikke placeres i nærheden af kemikalier, som for eksempel syrer. 

 

Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det at tanken anbringes i et 

bassin for at begrænse brandspredningen i rummet. 

 
 



 
 

Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dæk-

ker forureningsskader. Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et 

af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening 

eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse. Oliebranchen har i 

samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er 

du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en 

ansvarsforsikring for olietanke.  

 

Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en 

række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker: 

 Tanken skal være på under 6.000 liter 

 Tanken skal være lovlig 

 Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvar-

mer, skal være bolig 

 

Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og 

rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet 

afvise at betale for skaden. I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne 

for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere 

hundrede tusinde kroner eller mere.  

 

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst 

muligt at anmelde det til Morsø Kommune. Uden for kommunes åbningstid, eller 

hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Nordjyllands Beredskab. 

Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsik-

ringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade. 

 

Morsø Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventu-

elt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforurenings-

loven. Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at be-

grænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer 

miljøet.  



 

 

Har du spørgsmål i forbindelse med regler og krav til din olietank, er 

du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 9970 7000 eller 

e-mail: teknikogmiljo@morsoe.dk. 
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