
Prøvningsudvalget
for Olietanke i 3 DEC. 2019
Sekretariatet

PBWJ/mal

GODKEN DELSE

I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering
og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

A. Konstruktion:
Overjordiske kasseformede ståltanke med rumfang mindre end 6.000 I uden mandehul.
Udvendig og indvendig korrosionsbeskyttelse udføres som nærmere angivet nedenfor.

B. Betegnelse: Linatech A/S kasseformet olietank under 6.000 liter

C. Godkendelsesnummer: I henhold til nedenstående tabel:

Indvendig beskyttelse Godkendelsesnummer for Godkendelsesnummer for
indendørs opstilling udendørs opstilling

Aftapning fra laveste punkt 89-5410 89-5420
Bundzonebelægning 89-5411 89-5421
Offeranoder 89-5413 89-5423

D. Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder indtil 1. november 2022.

E. Ansøger: Linatech A/S
Rydhaugen 9
8620 Kjellerup

F. Beskrivelse:
Kasseformede ståltanke med rumfang mindre end 6.000 liter fremstilles og korrosionsbeskyttes
i henhold til bilag 4 i bekendtgørelsen.

Tanke til udendørs opstilling overfladebehandles mindst svarende til de eksempler, der er
angivet for ISO 12944 korrosionskiasse C3: Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner.
Rengøring og forbehandling af ståloverfladen, og påføringen af den beskyttende belægning,
udføres i overensstemmelse med materialeleverandørens anvisninger.

For tanke til indendørs opstilling kræves ingen særlig udvendig overfladebehandling.

Indvendig korrosionsbeskyttelse kan udføres på tre måder, i henhold til bilag 5 i
bekendtgørelsen:



Fi: Aftapningsarrangement fra tankens absolut laveste punkt.

F2: Belægning af tankens bundzone med en organisk belægning som, beskrevet i bilag 5
afsnit 2 i bekendtgørelsen.

Den færdige belægning påføres, så den kan overholde de krav, der er angivet i
bekendtgørelsen, bilag 5 afsnit 2.6.

F3: Montering af offeranoder indvendigt i tankens bund, som beskrevet i bilag 5 afsnit 4 i
bekendtgørelsen.

Mængden af anodemetal beregnes i henhold til de angivne regler i bilag 5 afsnit 4.6 i
bekendtgørelsen.

Der drages omsorg for, at anoderne ikke kan løsnes eller forskubbes under transport og
installation af tanken.

G. Godkendelse:
Ståltanke i størrelser op til 6.000 I, hvis konstruktion er beskrevet under punkt F, godkendes i
henhold til bekendtgørelsens § 7 til opbevaring over jorden af olieprodukter i henhold til
bekendtgørelsens definition.

H. Vilkår:

Hi Det skal altid tydeligt fremgå af tankattesten, om tanken er til udendørs eller indendørs
opstilling, og hvilken beskyttelse mod indvendig korrosion, der er installeret. Ifølge den
p.t. gældende bekendtgørelse (bek. nr. 1611/2015), udarbejdes tankattesten i henhold til
§ 11.

H2: Definitionen af “indendørs” henholdsvis “udendørs” skal være anført på tankattesten,
som følger:

Definition af indendørs tank: tank, der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Definition af udendørs tank: tank, der ikke er omfattet af en opvarmet bygnings
ydervægge.

Godkendelsens anvendelse:
Omtale af konstruktionen som typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke må kun finde
sted ved gengivelse af denne skrivelse i sin helhed.

P.U.V.
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