Lovliggørelse af din gamle olietank
Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes/tages ud af brug/fjernes? Reglen er, at nedgravede
glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31.
december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50
år. (15. feb. 2021)

•
•
•

Lovliggørelse - vi ordner alle papirer med det offentlige.
Ved boligkøb/salg foretager vi jordbunds analyse.
Jordprøver og forurenings undersøgelse ved oliefyrstanke

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger
sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes.
Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår din olietank skal
udskiftes.
Vi opfordrer derfor til, at du allerede nu aftaler en tid med os, hvor vi kommer ud og giver et uforpligtende
tilbud og rådgivning omkring udskiftning af din olietank.

Oliefyrsmanden A/S hjælper med alt vedr. olietanke

Bestil et uforpligtende tilbud på lovliggørelse af din olietank – klik her
Har du fået naturgas, varmepumpe m.m. - Ved du om din olietank er tom osv. ?
Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie. Påfyldningsstudsen og
udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så man ikke kan fylde olie på igen.
Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie.
Er olietanken registreret i BBR-registret i kommunen ?
Få et gratis tjek af din olietank.
Oplys os om tankens størrelse og om placeringen er indendørs eller udendørs.
Overvej at få bundsuget og afblændet, sandfyldt eller fjernet olietanken.
Vi anbefaler altid fjernelse af den gamle tank, af hensyn til miljø m.m.
Se meget mere på Miljøministeriets hjemmeside – klik her
Ring nu til Jovan Jensen på tlf. 4014 6260 eller skriv på info@oliefyrsmanden.dk
Læs meget mere på www.ofm.dk
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