
Installationsvejledning for udendørs ståltanke 
 

 
1. Tanke for udendørsbrug er godkendt iht. Miljø & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1641 af 13. december 

2006. En udendørs tank er en tank, som er placeret i det fri, i åben carport eller lignende steder, hvor tanken er 
udsat for vind og vejr. 

2. Ståltanken skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag. Underlag kan f.eks. være 10 cm. stampet 
planeret grus, som bindes med cement, eller fliser lagt på 5 cm. Stampet planeret grus.  

3. Ståltanken skal kunne inspiceres på alle yderflader. Hvilket vil sige at der skal være en minimum afstand til 
omgivende vægge og underlag på min. 5 cm.   

4. Påfyldningsrøret er udført i 2” galvaniseret stålrør og skal afsluttes med et tætsluttende standard 
påfyldningsdæksel. 

5. Ståltankene skal forsynes med en overfyldningsalarm. Denne skal placeres så alarmfunktionen kan registreres 
ved påfyldning. 

6. Alle ubenyttede studse på ståltanken skal afproppes. 
7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken. 
8. Tanken skål være forsynet med en pejlemulighed evt. en måler. 
9. For etablering af anlæg under 6.000 liter, er fristen for anmeldelse til tilsynsmyndigheden 2 uger. 

 
Garanti: K.N. Smede & Beholderfabrik giver 5 års garanti mod fabrikationsfejl. Der gives 3 års garanti på ståltanke 
med anode mod gennemtæring indefra.  
 
Anvendelse: Tanken er godkendt til opbevaring af mineralprodukter med et flammepunkt på over 55 C, dvs. 
fyringsolie, dieselolie, smøreolie o.l. Tanken må ikke anvendes til opbevaring af benzin og petroleum.    
 
Tankattest: Kopi af tankattesten skal indsendes til kommunen senest samtidig med etablering af anlægget.  
 
Tilslutning: Tilslutning til tanken, oliefyret og rørføring skal udføres iht. gældende lovgivning. SAO udgiver en 
installationsvejledning som kan findes på www.sparolie.dk 
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Installationsvejledning for indendørs ståltanke 
 

 
1. Tanke for indendørsbrug er godkendt iht. Miljø & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1641 af 13. december 

2006. En indendørs tank, er en tank placeret i en bygning, som kan lukkes ud til det fri. En ståltank for 
indendørsbrug, skal anbringes indenfor klimaskærmen i en opvarmet bygning.  

2. Tanken skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag. Underlag kan f.eks. være 10 cm. stampet 
planeret grus, som bindes med cement, eller fliser lagt på 5 cm. Stampet planeret grus.  

3. Tanken skal kunne inspiceres på alle yderflader. Hvilket vil sige at der skal være en minimum afstand til 
omgivende vægge og underlag på min. 5 cm.   

4. Påfyldningsrøret er udført i 2” galvaniseret stålrør og skal afsluttes med et tætsluttende standard 
påfyldningsdæksel. Påfyldningsrøret føres vandret eller med fald mod tanken. Påfyldningsstudsen skal føres ud 
i det fri og min. 50 cm. over jorden. 

5. Ståltanken skal forsynes med en overfyldningsalarm. Udluftningsrøret udføres i 1½” galvaniseret stålrør og 
skal generelt føres ud i det fri og med fald mod tanken. Røret afsluttes mindst 50 cm. over jorden med en 
hætte. Udluftningsrørets afslutning bør placeres, så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldning af tanken.  

       Denne skal placeres så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldning. 
6. Alle ubenyttede studse på ståltanken skal afproppes. 
7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken. 
8. Tanken skål være forsynet med en pejlemulighed evt. måler. 
9. For etablering af anlæg under 6.000 liter, er fristen for anmeldelse til tilsynsmyndigheden 2 uger. 

 
Garanti: K.N. Smede & Beholderfabrik giver 5 års garanti mod fabrikationsfejl. Der gives 3 års garanti på ståltanke 
med anode mod gennemtæring indefra.  
 
Anvendelse: Tanken er godkendt til opbevaring af mineralprodukter med et flammepunkt på over 55 C, dvs. 
fyringsolie, dieselolie, smøreolie o.l. Tanken må ikke anvendes til opbevaring af benzin og petroleum.    
 
Tankattest: Kopi af tankattesten skal indsendes til kommunen senest samtidig med etablering af anlægget.  
 
Tilslutning: Tilslutning til tanken, oliefyret og rørføring skal udføres iht. gældende lovgivning. SAO udgiver en 
installationsvejledning som kan findes på www.sparolie.dk 
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