
Tirsdag den 2. februar 2010 HelsingørDagblad 5

HELSINGØR DAGBLAD:optager gratis meddelelser om runde fødselsdage, 
jubilærer, udnævnelser, bryllupper med mere. Husk at intet menneskeliv 
er ligegyldigt. Ved dødsfald bør en nekrolog eller et mindeord bringes i 
Helsingør Dagblad, men det kræver ofte, at man henvender sig til 
navneredaktionen. Kontakt Kenn Andersen på tlf. 43 33 23 20 eller 
mail: k.andersen@hdnet.dkNA

VN
E

Tlf. 49 28 28 28  /  mail@helsingor.dk  /  www.helsingorkommune.dk

Ulovlige anlæg uden forsikringsdækning
Det er vigtigt, at du overholder terminen for sløjfning. Hvis 
tank eller rørsystem ikke lever op til de gældende regler, 
kan forsikringen afvise at dække skaden ved en eventuel 
olieforurening på din grund. Det kan betyde, at du selv 
kommer til at betale for oprydningen. Din oliefyrstekniker 
eller VVS-installatør kan gennemgå anlægget og fortælle, 
hvornår tanken skal sløjfes, og om der er forhold, du skal 
bringe i orden.

Sløjfning
Ved sløjfning af tanken skal bundslam og eventuelt restind-
hold i anlægget fj ernes. Herefter skal tanken enten fj ernes 
eller afblændes. Afblænding vil sige, at tanken bundsuges og 
påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres under terræn, 
så tanken ikke kan anvendes længere. Hvis tanken ligger i køre 
eller gangareal skal den sandfyldes, men ligger den uden for 
disse arealer, kan man nøjes med at hældes lidt sand i tanken 
til at suge evt. olierester. Alle rør og huller i tanken skal lukkes 
med propper, så der ikke løber vand ind i tanken. Senest fi re 
uger efter sløjfningen skal du give kommunen besked om 
sløjfningen. Gem kvitteringen for det udførte arbejde (kopi 
kan vedlægges anmeldelsen), som din dokumentation for, 
at tanken er sløjfet korrekt af en fagperson.

Opgravning af tanken
Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank op, når 
du sløjfer den. Dermed kan du sikre dig, at du ikke senere 
får en eventuel økonomisk overraskelse. 

Alle tankejere, som får leveret olie i en lovlig olietank, er 
automatisk med i en fælles forsikringsordning, (Oliebranchens 
forsikringsordning). Denne forsikring dækker for fj ernelse af 
olieforurening fra tank og tilhørende rørsystem i indtil 6 mdr. 
efter tanken er taget ud af drift. Herefter har grundejer selv 
ansvar for oprydning af olieforurening på ejendommen.

Hvis tanken eller rørsystemet skulle være utæt, vil dette 
vise sig når man graver tanken op. Såfremt en olieforurening 
konstateres inden 6 mdr. efter tanken er taget ud af drift, vil 
forsikringen dække udgifterne for oprydningen af oliefor-
ureningen. Opdager man forurening efter 6 mdr. kan dette 
have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Hvis du vælger at grave tanken op, skal Miljø & Naturaf-
delingen være til stede når tanken tages op, for at konstatere 
om der er udsivning fra tanken eller rørene.

Såfremt du har spørgsmål om din olietank kan du kon-
takte Tine Trampedach tlf. 4928 2574 eller vedrørende 
miljøspørgsmål Erik Månsson tlf. 4928 2514.

Produktions år Tanktype Tankbeskyttelse Max levetid Sløjfningstermin

31.3.1970 og før Glasfi berbelagt ståltank Uden indvendig korrosionsbeskyttelse   31. marts 2010
  ikke typegodkendt      

1.4.1970 og frem Glasfi berbelagt ståltank Uden indvendig korrosionsbeskyttelse  40 år 40 år fra produktionsåret

1970 og frem Glasfi berbelagt ståltank Med indvendig korrosionsbeskyttelse  50 år 50 år fra produktionsåret

31.3.1970 og før Plasttanke   31. marts 2015

1.4.1970 og frem Plasttanke  45 år 45 år fra produktionsåret

Nedgravede ældre olietanke, som skal sløjfes 
senest 31. marts 2010.
Er din olietank under 6.000 liter og har du ingen tankattest eller kender du ikke produktionstidspunktet er der stor 
sandsynlighed for, at den skal sløjfes senest d. 31. marts 2010. Læs her om andre terminer for de mindre tanke.

Nedgravede glasfi berbelagte ståltanke og plasttanke mindre end 6.000 liter

Vinderne af årets Dinizuli-løb blev »De Hotte« fra Hellerup Spej-
derne. 

Godt 100 spejdere fra hele 
landet gennemførte i week-
enden et af de hårdeste løb 
for 11 til 16 årige spejdere 
i Teglstrup Hegn. Vinderen 
blev »De Hotte« fra Hellerup 
Spejderne, medens 2. plad-
sen gik til »Simba Twiga« fra 
den lokale Hammermølle-
gruppe. 

HELLEBÆK: Årets tema var 
»klima«, og der skulle afl e-
veres en plakat til næste kli-
matopmøde allerede ved an-
komsten til Hellebækskolen, 
der var base for løbet. 

Under opgaveløbet om 
natten skulle vingen til en 
vindmølle produceres af 
materialer, som blev udleve-
ret ved starten. 

Vellykket 
dinizuli-løb i 
stjerneklart 
måneskin

Årets tema var »klima«, og der skulle afl everes en plakat til næste kli-
matopmøde allerede ved ankomsten til Hellebækskolen.

Løbet startede med et ori-
enteringsløb på knap 10 kilo-
meter lørdag eftermiddag, og 
blev fortsat med et opgave-
løb, der bestod af otte poster 
i Teglstrup Hegn fra Skinder-
søvej til Golfbanen. Kreativi-
tet, samarbejdsevne og -vilje 
blev afprøvet i en række op-
gaver fra morsesignalering 
til førstehjælp. 

En forhindringsbane stil-
lede desuden krav om god 

kondition og fysisk styrke. 
Godt midnat sluttede lø-

bet med et orienteringsløb 
hjem til sovesalen på Helle-
bækskolen, som den sidste 
gruppe nåede klokken 04.00. 

Klimaet viste sig fra sin 
bedste side. Stjerneklart må-
neskin i 8 – 12 graders frost 
og næsten ingen vind sidst 
på natten gjorde turen til en 
god oplevelse. 

Det var glade, men trætte 

spejdere der kom hjem i løbet 
af natten til varm suppe og 
en sovepose. De første nåede 
hjem inden sneen begyndte 
at falde, medens de sidste fi k 
endnu en udfordring.

I sin afsluttende tale søn-
dag formiddag takkede løbs-
lederen Jesper »Sild« Nielsen 
de trætte spejdere for masser 
af gå-på-mod og højt humør, 
og gentog sidste års opfor-
dring til spejdere og ledere 

om at »det er godt at kun-
ne fi nde rundt« efter kort og 
kompas, - og det kan læres. 

Dinizuli har været afholdt 
siden 1940’erne og arran-
geres af Laertes klan i Prins 
Hamlets Gruppe (se www.
dinizuli.dk). Gruppen har 
hjemsted i spejderhytterne 
på Gl. Hellebækvej i Helsin-
gør, og der er altid plads til 
nye spejdere i gruppen.(se 
www.prinshamlet.dk).


