
Hej igen 
 
Det passede ikke helt at jeg ikke havde kendskab til en sag hvor en tankejer dømmes for en forurening efter en 
manglende tømning af en tank. 
 
Se den på vores hjemmeside eller adressen: http://www.tanktømning.dk/olieforurening-efter-manglende-tomning-
kostede-700-000/ 
 

Med venlig hilsen 

Henning M. Andersen  
Direktør 
Mobil: 40642914 
 

Fokuserer du på rette sted? 
 
Din miljøpartner lader det ikke kun blive ved tanken - vi GØR noget for miljøet! 

 

   

 

A.A. Service & Transport Danmark A/S 
Adm.: Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

CVR.nr. 87 10 34 12 

Tlf: 86 22 07 33 / 59 27 88 40 
http://www.aaservice.dk- http://www.tanktømning.dk- http://www.tankinspektion.dk 

 

  tænk på miljøet før du printer denne side!      
 
Denne meddelelse er kun tiltænkt den person, afdeling eller enhed som den er adresseret til. Meddelelsen kan indeholde fortroligt materiale, emner eller 
oplysninger. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, gør vi hermed opmærksom på, at al videresendelse, distribution eller kopiering er strengt forbudt. 
Hvis du fejlagtigt har modtaget denne meddelelse, beder vi dig underette os og derefter fjerne den fra dit system.  

 
 

Fra: AA  

Sendt: 10. april 2013 14:55 
Til: '634@home.dk' 

Emne: Lovgrundlag for sløjfning af tanke 
 
På anvisning fra vores kørselsleder Lars Jensen fremsendes hermed vedhæftet bilag for lovgrundlaget og straframme i 
forhold til sløjfning af tanke. (konkret aktuelt markeret med overstregningstusch) 
 
Konkret henvises til såvel ”olietankbekendtgørelsen” (§31) og ”miljøbeskyttelsesloven” (§21a) som kan downloades 
fra vores hjemmeside, retsinformation og miljøstyrelses hjemmeside. 
 
Det er muligt at det ofte ses at oliefyrsmontører, naboer og lignende ”godtfolk” ”kloger” sig på området men med 
almindelig sund logik er det endog meget vanskeligt at postulere at en tank er ”tømt for restindholdet” hvis der kan 
pejles  6 cm. olieslam i den. 
I forhold til risici for miljøet betyder de 6 cm. ikke nødvendigvis en ”katastrofe” men 1 ltr. kan ødelægge en 
vandboring og læg deroveni at hvis Bodøvej 148 må efterlade 30-40 ltr. så må nummer 150 vel også (og måske endda 
50 ltr.) og, og, og.  
 
Det sidste produkt i tanken er nemlig såkaldt olieslam og kondensvand som på sigt ”tærer” tankens indvendige stål op, 
hvorefter indholdet løber ud….. 
 
Jeg kan ikke henvise til en tidligere eller nuværende tankejer som er blevet pålagt en bøde eller fængsel sådan som 
straframmen ellers berettiger. Men selvom 1000 vis af andre tankejere har gjort det på samme måde og efterladt 
restindhold i forbindelse med deres sløjfninger, berettiger det ikke til at skulle overtræde lovgivningen eller fratager 
ansvaret og dels så kan der på hjemmesiden under nyheder ses flere eksempler på store forureningsbestemte 
omkostninger (heriblandt seneste nye)  og dels så er der ingen tvivl om at problemet får mere og mere aktualitet i 
fremtiden og dermed vil der på et tidspunkt være nogen som  (fortjent) må tage en straf – uanset om det var pga 
manglende viden eller indstilling….. 

http://www.tanktømning.dk/olieforurening-efter-manglende-tomning-kostede-700-000/
http://www.tanktømning.dk/olieforurening-efter-manglende-tomning-kostede-700-000/
http://www.tanktømning.dk/olieforurening-efter-manglende-tomning-kostede-700-000/
http://www.aaservice.dk/
http://www.tanktømning.dk/
http://www.tankinspektion.dk/
http://aaservice.dk/nyheder/
http://aaservice.dk/tor-du-tro-pa-at-andre-betaler-for-din-forurening/


 
Det er i hvert fald næsten helt sikkert at forsikringsselskabet vil undlade at yde dækning hvis det kan påvises at tanken 
har overtrådt loven. 
 
Det kan ikke være anderledes – tanken skal tømmes ifølge loven, da den ikke længere anvendes og er taget varigt ud 
af brug og jeg kan ikke gøre det mere klart end ovenstående redegørelse, men med 35 år indenfor området har jeg 
fuld forståelse for det problem i som ejendomsmæglere står overfor i fremtiden når i står i 1. række og ”orkanens øje” 
mellem sælgeres opfattelse og ”viden” om reglerne og klare holdning til at det er HEEEEELT IORDEN og købers krav 
om dokumentation og sikkerhed for det også er tilfældet…. 
Mine erfaringer er at det er det som regel ikke – og på baggrund af vore erfaringer er der i over halvdelen af alle 
ejendomme procedurefejl for sløjfningen af olietanke – men hvem har ansvaret, nu og i fremtiden, hvem ender med 
regningen og hvem burde skulle betale…. 
 
Den billigste måde er at gøre det korrekt første gang……       
 

Med venlig hilsen 

Henning M. Andersen  
Direktør 
Mobil: 40642914 
 

Fokuserer du på rette sted? 
 
Din miljøpartner lader det ikke kun blive ved tanken - vi GØR noget for miljøet! 

 

   

 

A.A. Service & Transport Danmark A/S 
Adm.: Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 

CVR.nr. 87 10 34 12 

Tlf: 86 22 07 33 / 59 27 88 40 
http://www.aaservice.dk- http://www.tanktømning.dk- http://www.tankinspektion.dk 

 

  tænk på miljøet før du printer denne side!      
 
Denne meddelelse er kun tiltænkt den person, afdeling eller enhed som den er adresseret til. Meddelelsen kan indeholde fortroligt materiale, emner eller 
oplysninger. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, gør vi hermed opmærksom på, at al videresendelse, distribution eller kopiering er strengt forbudt. 
Hvis du fejlagtigt har modtaget denne meddelelse, beder vi dig underette os og derefter fjerne den fra dit system.  
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Relaterede lovkrav 

Bekendtgørelse 1321 af 21/12 2011 (uddrag) 

Sløjfning af tank 

§ 31. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder 
skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder: 
1) tanken fjernes, eller 
2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. 
Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse 
om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet. 
Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder 
varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2. 

Sløjfningsterminer 

§ 45. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som 
dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 
2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret. 
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år efter 
fabrikationsåret, jf. dog stk. 3. 
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at typegodkendte overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål 
under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l eller 
overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges. 

§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 
1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret 
polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 
2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret 
polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 
3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter 
fabrikationsåret. 
4) Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke 
kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks. 
Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3 og 
4. 
Stk. 3. Ejeren skal sikre, at tanke, som overskrider aldersgrænsen i stk. 2, sløjfes senest den 31. marts 2015. 
Stk. 4. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, 
sløjfes senest den 31. marts 2015. 

Etablering af tank 

§ 26. Den ejer eller bruger, der vil etablere en nedgravet tank eller et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller en 
overjordisk tank eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, skal senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, meddele 
tilsynsmyndigheden, hvornår etablering sker, jf. dog § 32, stk. 2, for tanke under 6.000 l. Sammen med meddelelsen skal 
ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen. 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for ejerens eller brugerens 
regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og 
rørsystemer. 
Stk. 3. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank, et rørsystem eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal sikre, at installeringen 
udføres af en sagkyndig. 
Stk. 4. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg omfatte af stk. 1, skal fremsende kopi af tankattest eller 
overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter 
etableringens færdiggørelse. 

 



 

 

 

Relaterede lovkrav 

Bekendtgørelse 1321 af 21/12 2011 (uddrag) fortsat…. 

Etablering af tank (fortsat) 

§ 27. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg som nævnt i § 26, stk. 1, skal sikre, at kravene i stk. 2-4 og 
§§ 28-30 er opfyldt. Den ejer eller bruger, som etablerer en tank eller et anlæg under 6.000 l skal desuden sikre, at kravene i 
kapitel 7 overholdes. 
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sikre, at tanken er typegodkendt, jf. dog § 35. Tanke, som er renoveret, som beskrevet i § 6, 
nr. 20a, er at betragte som typegodkendte. 
Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal sikre, at nedgravede ståltanke har typegodkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse. 
Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal sikre, at rørsystemet, som hører til den tank eller det anlæg, som skal etableres, er 
typegodkendt. 

§ 28. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et anlæg omfattet af § 26, stk. 1, sikre, at følgende krav er opfyldt, jf. dog 
§§ 52 og 53: 
1) Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m 
fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet gælder dog ikke for indendørs anlæg under 
6.000 l med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede. 
2) Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en 
vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i lov om miljøbeskyttelse. 
3) Anlæg må ikke nedgraves eller på anden måde anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. 
4) Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 
5) Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider eller ved anvendelse af skydningsteknik være 
indlagt i et beskyttelsesrør. 
6) Krav til etablering, som er anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen. 
Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder, udover at sikre, at kravene i 
stk. 1, opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes: 
1) Det skal ved visuel kontrol sikres, at tanken inden nedgravningen er ubeskadiget. Det skal desuden sikres, at tanken og 
rørsystemet under nedgravningen og tilkastningen ikke udsættes for beskadigelse. 
2) Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider. 
3) Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift. 
4) Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys 
m.v. 

§ 29. Ejeren eller brugeren skal sikre, at følgende anlæg har påmonteret forbrugsmåler eller timetæller: 
1) Nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l. , som er omfattet af bilag 10, nr. 3. 
2) Overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som er omfattet af bilag 10, nr. 3, jf. dog bilag 10, nr. 4. 

§ 32. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig. 
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele 
tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. 
 

§ 33. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med 
en indfyret effekt på højest 120 KW, skal, ud over at sikre at kravene til etablering i kapitel 6 er overholdt, sikre, at følgende 
betingelser er opfyldt: 
1) Sugerøret skal være enstrenget. 
2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, afsnit 1, nr. 4, eller afsnit 2, nr. 2. 
3) Sugerøret skal på overjordiske tanke være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tank og 
sugerør eller, hvis tankens konstruktion ikke muliggør dette, på sugerøret så tæt som muligt på forbindelsen til tanken. 
4) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 
5) Sugerør, som fremføres overjordisk, og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, 
filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 
6) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standard-
påfyldningsdæksel og standard-udluftningshætte. 
7) Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. 
Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ejeren eller brugeren, der etablerer anlægget, fremsender dokumentation eller en 
skriftlig bekræftelse af, at betingelserne i stk. 1, er overholdt. 
 



Relaterede lovkrav 

Bekendtgørelse 1321 af 21/12 2011 (uddrag) fortsat…. 

Miljøkontrol/Inspektion af tanke på 6000 ltr. og derover 

§ 43. 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, inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med følgende intervaller, jf. dog 
stk. 2-6 og § 44: 
1) Mindst hvert 10. år for anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig 
organisk eller uorganisk belægning. 
2) Mindst hvert 5. år for anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1. 
3) Mindst hvert 10. år for anlæg med plasttanke. Disse skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves. 
Stk. 2. Anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og anlæg med overjordiske tanke, som 
udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, jf. bilag 10, nr. 2 
og 4, skal ikke tæthedsprøves. 
Stk. 3. Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves. 
Stk. 4. Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er 
tilsluttet et overvågningssystem skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et 
overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år, 
Stk. 5. Hvis tankens tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i stk. 1. 
Stk. 6. Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at 
anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks. 
Stk. 7. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9. 
Stk. 8. 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. 

§ 44. Tilsynsmyndigheden kan, efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et anlæg, som anvendes til opbevaring af 
olieprodukter, der kræver opvarmning for at kunne transporteres, tillade lempeligere krav til inspektion m.v. for anlægget, end 
de nævnte i § 43. 

Krav til rørføring 

§ 49. Alle nedgravede væskeførende rør af stål tilknyttet 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, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk 
beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. 

Straf og ansvar 

§ 57. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der 
…. 
20) etablerer et anlæg omfattet af § 23, stk. 1, i strid med § 23, stk. 1-3, 
21) sløjfer et anlæg i strid med § 24, stk. 1-2 eller § 31, stk. 1-2, 
22) undlader at sløjfe et anlæg, som er taget varigt ud af brug, jf. § 24, stk. 3 og § 31, stk. 3, 
….. 
24) etablerer et anlæg omfattet af § 26, stk. 1, uden at give meddelelse til tilsynsmyndigheden inden fristen i §§ 26, stk. 1, eller 
32, stk. 2, 
…… 
26) undlader at sikre, at installeringen af anlæg omfattet af § 26, stk. 1, sker af en sagkyndig, jf. § 26, stk. 3, 
27) undlader at sikre, at etablering af anlæg omfattet af § 26, stk. 1, sker i overensstemmelse kravene i §§ 27, stk. 2 og 28-30, 
28) undlader at sikre, at installeringen af et anlæg omfattet af § 32, stk. 1, sker af en sagkyndig, 
29) undlader at sikre, at betingelserne for etablering i § 33, stk. 1, er opfyldt, 
30) undlader at fremsende dokumentation eller bekræftelse, hvis tilsynsmyndigheden kræver det, jf. § 33, stk. 2, 
31) tager et anlæg omfattet af § 34 i brug til olieprodukter, 
32) flytter en tank omfattet af § 35, stk. 1, som ikke opfylder betingelsen om mærkning, 
33) flytter en tank under 6.000 l, jf. § 35, stk. 2, 
34) undlader at foretage egenkontrol, jf. § 36, stk. 1, og bilag 10, 
35) undlader at opbevare journaler eller dokumentation for funktionsprøvning i 5 år, jf. § 36, stk. 2, 
36) undlader at sikre, at anlæg omfattet af § 37, stk. 1, har påmonteret overfyldningsalarm, 
37) undlader at sikre, at anlæg, at tanke omfattet af § 37, stk. 2, har installeret et enstrenget rørsystem, 

 

 

 



Relaterede lovkrav 

Bekendtgørelse 1321 af 21/12 2011 (uddrag) fortsat…. 

Straf og ansvar (fortsat) 
38) undlader at sikre, at anlæg omfattet af § 37, stk. 3, har påmonteret forbrugsmåler eller timetæller, 
39) undlader at træffe foranstaltninger til standsning af utæthed, som nævnt i § 38, stk. 1, 
40) undlader at underrette tilsynsmyndigheden og ejeren, hvor denne er en anden end brugeren, jf. § 38, stk. 2 og 4, 
41) undlader at sløjfe, renovere eller reparere et utæt anlæg eller undlade at fremskaffe dokumentation for at anlægget ikke 
har forårsaget forurening, jf. § 38, stk. 3, 
42) undlader at sikre at anlægget er vedligeholdt, som anført i § 39, stk. 1, 
43) undlader at sikre, at anlægget står på et varigt stabilt underlag, jf. § 39, stk. 2, 
44) undlader at foranledige reparation af anlæg, jf. § 40, stk. 1, 
45) lader foretage reparation af en ikke-sagkyndig, jf. § 40, stk. 2, 
46) undlader at modtage dokumentation for reparation, jf. § 40, stk. 2, 
47) undlader at opbevare attester, erklæringer, rapporter eller dokumentation omfattet af § 41, 
48) undlader at sikre at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v. overholdes, jf. § 42, 
49) undlader at overholde intervallerne for inspektion og efterprøvning i § 43, stk. 1 og stk. 4-6, 
50) undlader at sikre, at inspektion og tæthedsprøvning foretages som angivet i § 43, stk. 7-8 og bilag 9, 
51) undlader at overholde lempeligere krav, jf. § 44, 
52) undlader at sløjfe en tank i overensstemmelse med sløjfningsterminer anført i §§ 45-47, 
53) undlader at sløjfe en tank, som ikke opfylder en af betingelserne i enten § 48, stk. 2 eller 3 og kravene i stk. 4, 
54) undlader at udskifte rør i overensstemmelse med sløjfningsterminen i § 49, 
…. 
58) bruger en tank, der er etableret i strid med § 23, stk. 1, §§ 26-29, §§ 32-34, § 35, stk. 2, eller krav og forbud meddelt efter 
§ 52, 
59) bruger eller undlader at sløjfe en tank, som skulle have været sløjfet, jf. § 24, stk. 3, § 31, stk. 3, §§ 45-47 og § 48, stk. 1, 
eller 
…… 
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der 
ved overtrædelsen er 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller 
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Miljøbeskyttelsesloven 879 af 26/06 2010 (uddrag) 

Forurening og tømning af tanke 

§ 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af 
ejendommens jord eller undergrund. 

§ 21 a. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, 
der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. En tank, der er lovligt sløjfet, kan ikke senere kræves opgravet eller sløjfet 
på ny. 

Straf 

§ 110. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 
5) undlader at sløjfe eller afblænde en tank til mineralolie efter de herom gældende regler, jf. § 21 a, 
…. 
7) undlader at meddele oplysninger efter § 37 a, stk. 2, eller at meddele oplysninger eller at afgive prøver efter § 72 eller at 
give underretning som nævnt i § 21, § 71, stk. 1, og § 72 a, 
… 
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der 
ved overtrædelsen er 
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.    

 


