
 

 
 

 

 
 Sløjfningsterminer for olietanke under 6.000 l 
 

Miljø og Teknik  
Natur og Miljø 
Laksetorvet                                           
DK-8900 Randers 
 
 
 
 

Terminer for nedgravede olietanke 
  
Tankoplysninger Sløjfningstermin 
Ståltanke 
Med udvendig glasfiberarmeret polyester, som ikke er 
typegodkendte. 
 
Hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastslås. 
 

Tanken er ulovlig og skal sløjfes 
hurtigst muligt 

Typegodkendte, uden indvendig korrosionsbeskyttelse 
og med udvendig glasfiberarmeret polyester. 

Tanken skal sløjfes senest 40 år 
efter fabrikationsåret 
(er typisk fra 1970-1999) 

Typegodkendte, med indvendig korrosionsbeskyttelse 
og udvendig glasfiberarmeret polyester.  
 
Med anden typegodkendt udvendig belægning end 
glasfiberarmeret polyester. 
 

Tanken skal sløjfes senest 50 år 
efter fabrikationsåret  
(er typisk fra 2000 og frem) 
 

Uden udvendig glasfiberarmeret polyester Tanken er højest sandsynlig ulov-
lig og skal sløjfes hurtigst muligt 
(er typisk fra før 1970) 

Plasttanke 
Hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastslås. Tanken skal sløjfes senest  

31. marts 2015 
Kugleformet tank af plast fra AJVA Tanken er højest sandsynlig ulov-

lig og skal sløjfes hurtigst muligt  
(er typisk fra 1970-1985) 

Øvrige plasttanke Tanken skal sløjfes senest 
45 år efter fabrikationsåret 

 
 

  
  

  



  
  

  

Terminer for overjordiske olietanke 
 
Tankoplysninger Sløjfningstermin 
Ståltanke  
Hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges Tanken er ulovlig og skal sløjfes 

hurtigst muligt 
Typegodkendte, med indvendig korrosionsbeskyttelse Tanken skal sløjfes senest 40 år 

efter fabrikationsåret 
(er typisk fra 2000 og frem) 

Øvrige ståltanke Tanken skal sløjfes senest 30 år 
efter fabrikationsåret 
(er typisk fra før 2000) 

Plasttanke  
Hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges Tanken er ulovlig og skal sløjfes 

hurtigst muligt 
Enkeltvæggede Tanken skal sløjfes senest 25 år 

efter fabrikationsåret 
Dobbeltvæggede Tanken skal sløjfes senest 40 år 

efter fabrikationsåret 
Andre tanke  
Hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges Tanken er ulovlig og skal sløjfes 

hurtigst muligt 
Af andet materiale end stål og plast Tanken skal sløjfes senest 25 år 

efter fabrikationsåret 
 
 

 
Fabrikationsåret dokumenteres normalt med en tankattest. Det fremgår af tankatte-
sten, om tanken er typegodkendt. På typegodkendte tanke skal der være påført 
løbenr. og godkendelsesnr. på mærkeskiltet. Hvis typegodkendelsesnummeret (et 
5- eller 6-cifret G-nr.) slutter med et ”0” er tanken ikke korrosionsbeskyttet indven-
digt.  

 
 


