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Den 3. juli 2019 

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines og 
udkast til miljøvurdering 
  
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af olietankbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af 

olietanke, rørsystemer og pipelines) og udkast til miljøvurdering af 

bekendtgørelsen i høring. 

 

Miljøstyrelsen vedlægger forslag til ændring af olietankbekendtgørelsen og udkast 

til miljøvurderingen. 

 

Styrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 

14. august 2019. 

 

Denne høring vedrører kun de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen. Disse er 

fremhævet med ”vis ændringer”. 

 

Baggrund 

Der er siden sidste revision af bekendtgørelsen opdaget nogle fejl, som der bør 

rettes op på, og der er identificeret nogle emner, som bør præciseres. Der har 

desuden været et ønske fra Miljøstyrelsen om udlicitering af Prøvningsudvalget for 

olietanke (PUFO) og et ønske fra oliebranchen om undtagelse af raffinaderier fra 

bekendtgørelsen. Der er derfor udarbejdet et forslag til ændret bekendtgørelse. 

Ligeledes har det været et ønske, at bekendtgørelse af 8. juli 1981 om PUFO 

ophæves, og at PUFO indskrives i bekendtgørelsen (§ 6).  

Ændringerne, ud over sproglige, redaktionelle og mindre præciseringer, er 

beskrevet i det følgende. Med mindre andet er nævnt, refererer paragrafferne til 

vedlagte forslag. 

  

Raffinaderier 

Undtagelsen af store oplag af mineralolieprodukter (listepunkt C 201) fra 

bekendtgørelsens regler (§ 3) udvides til også at omfatte raffinaderier, da disse på 

mange måder kan anses for at være sammenlignelige.  

 

Listevirksomheder 
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Den nugældende § 5 om påbud, som blev indsat i bek. nr. 633/2005 slettes, da den 

anses for at være overflødig, idet den anførte 8 års-frist er udløbet, og idet reglerne 

i bekendtgørelsen siden 2012, jf. bek. nr. 1321/2011, har været direkte gældende. 

 

Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) 

Formuleringerne om PUFO er ændret (§ 6), da den gældende bekendtgørelse om 

PUFO (bek. nr. 358/1981) planlægges ophævet, og opgaverne i større udstrækning 

lægges ud til PUFO-sekretariatet. Typegodkendelserne vil således fremover blive 

udsendt direkte fra sekretariatet. § 10 er ændret, således at gebyrerne opkræves af 

PUFO-sekretariatet i stedet for Miljøstyrelsen. Begge disse ændringer er en 

forenkling, idet Miljøstyrelsen fjernes som mellemled. 

 

Overjordiske plasttanke 

Den nugældende § 15 slettes, da det anførte krav vurderes at være i modstrid med 

Byggevareforordningen. Desuden slettes det nugældende bilag 8, da det ikke 

vurderes hensigtsmæssigt at opretholde en dansk typegodkendelse for en 

tanktype, som der findes en harmoniseret standard for. 

 

Dokumentation af tæthedsprøvning 

Det indføjes i § 15 og § 40, at dokumentation af eventuel udført tæthedsprøvning 

skal medfølge ved salg eller anden overdragelse af en tank. 

 

Eksisterende rørsystem 

Det indføjes i § 25, stk. 1, at tilsynsmyndigheden ved udskiftning af tank skal 

tilsendes oplysninger om dette. Formålet er at undgå, at der bliver anvendt et 

ulovligt rørsystem. 

 

Dobbeltvæggede tanke og rørsystemer 

Det præciseres i § 25, stk. 2, i § 42, stk. 3 og 4, og i bilag 5, at der er tale om 

dobbeltvægsystemer, som overvåges i henhold til bilag 9. 

 

Overfyldningsalarm 

Kravet om overfyldningsalarm i § 27 udvides, således at det også gælder for 

nedgravede tanke. 

 

Sløjfning 

Sløjfningskravene i § 30 specificeres. 

 

Tæthedsprøvning af påfyldningsrør 

Krav om tæthedsprøvning af visse påfyldningsrør er indføjet i § 42, stk. 9, da et 

sådant krav manglede. 

 

Kollektiv varmeforsyning 

Det præciseres i § 54, at tilsynsmyndigheden kun kan tillade lempelser fra 

sløjfningsterminerne i områder, hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning 

inden for 2 år og at lempelsen kun gælder, indtil den kollektive varmeforsyning er 

etableret.  

 

Miljøvurdering af bekendtgørelsen om indretning, etablering og drift af 

olietanke, rørsystemer og pipelines 
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Sammen med udkastet til bekendtgørelsen omfatter denne høring tillige udkast til 

miljøvurdering af udkast til bekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsen skal miljøvurderes i henhold til lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Miljøvurderingen er foretaget, fordi bekendtgørelsen indeholder geografiske 

elementer (§ 27). Der er således udarbejdet et udkast til en miljørapport, som 

vurderer bekendtgørelsens væsentlige indvirkning på miljøet, på baggrund af de 

geografiske elementer. Miljøvurdering er baseret på den tilgængelige viden.   

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det vurderes, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet til 

etablering af overfyldningsalarm vil beløbe sig på ca. 0,2 mio. kr./år. Endvidere 

skønnes der en besparelse på ca. 0,15 mio. kr./år ved ændring af ordlyden i 

sløjfningskravene i § 30. 

 

Bekendtgørelsen har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, som har følgende 

kommentarer: TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at 

være under 4 mio. kr. årligt, hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne ikke er relevante, da bekendtgørelsen ikke har 

indvirkning på virksomheders mulighed for at teste, udvikle og anvende nye 

digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen har direkte konsekvenser for erhvervslivet, hvorfor det foreslås, 

at den træder i kraft 1. januar 2020. 

 

Høringssvar 

Udkast til bekendtgørelsen og udkast til miljøvurdering er sendt i høring hos de 

parter, der fremgår af den vedlagte liste. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Luisa Kristiansen på lunba@mst.dk og Maiken 

Lundstad Nielsen på malni@mst.dk. 

 

Høringssvar skal være modtaget senest den 14. august 2019 og bedes sendt til 

mst@mst.dk med kopi til lunba@mst.dk og malni@mst.dk med angivelse j.nr. 

MST-020-00111 i emnefelt. 

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk og ved angivelse af høringssvar 

gives der samtidig samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Luisa Kristiansen 

Jurist 

+45 51 60 33 14 
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