
Overholder din olietank kravene?
Miljøstyrelsen sætter nu aktivt ind for at forhindre olieudslip fra gamle olietanke
og har i den anledning udsendt en pjece, hvor de gør opmærksom på de nye
skærpede miljøkrav
Skrevet den 03. Feb 2009 af petergertsen I kategorien Diverse / Fri debat | 

Miljøstyrelsen sætter nu aktivt ind for at forhindre olieudslip fra gamle <a
href="http://saninetto.dk/group.asp?group=294">Olietanke</a> og har i den anledning udsendt en pjece,
hvor de gør opmærksom på de nye skærpede miljøkrav . I tilfælde af et olieudslip fra ens olietank på grund
af gennemtæring, er man nemlig selv ansvarlig for en eventuel oprensning, uden nogen form for hjælp af
ens forsikringsselskab. Det er derfor vigtigt, at olietanken lever op til kravene både for naturens og
økonomiens skyld.

De nye miljø krav skal være med til at sikre at olietanksejere får skiftet i tide, så undergrunden og ikke
mindst grundvandet ikke forurenes af olie fra fyringsolietanke. 

� Inden og udendørstanke som er mere end 30 år gamle, talt fra produktionsdato, eller hvor
produktionsdatoen ikke kan fastslåes, burde ifølge lovgivningen være udskiftet pr. 31. august 2008.

� Nedgravede typegodkendte stål-olietanke skal derimod først skiftes 40 år efter produktionsdato. Dog
skal fyringsolietanke uden typegodkendelse eller hvor produktionsdatoen ikke kan fastslåes være skiftet
senest 31. marts 2010.

� Nedgravede kugleformede plasttanke fra AJVA PLAST skal straks sløjfes.

For yderligere information bør den lokale kommune eller oliefyrstekniker kontaktes. De vil være
behjælpelige med at aldersbestemme olietanken, samt informere om den mest hensigtsmæssige måde at
sjølfe olietanken på.

1:http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/93E95E81-34D3-4C46-85E5-F7263855CAB7/0/F%C3%A5dinolietank.pdf
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Hmmmm ... har du mon også nogle informationer vedr. cirkulæret om klipning af bengalske
ungpuddelhunde? I så fald vil Eksperten også være det forkerte forum for de info
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Selv om artiklen er oprettet i "Fri Debat" mener jeg ikke, at den har noget at gøre på eksperten.dk.
Minder mig mest af alt om et forsøg på at frelse verden.
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Informationen er skam da fin nok, men det den indeholder har ikke meget eksperten.dk`s normale indhold
at gøre, og så syntes jeg ikke det er en information som er 5 points værd!, det ville tage 5 sek at google

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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den mere detaljeret..!
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Nu ved jeg ikke som meget om olietanke men det lyder til at han har godt styr på det.


