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Skal din eksisterende olietank sløjfes i forbindelse med 
f.eks overgang til jord- eller solvarmeanlæg eller skal 
olietanken af andre årsager sløjfes, kan det være en god 
ide at få undersøgt, om der er sket forurening fra tanken 
eller det tilhørende rørsystem. 

Hvis tanken graves op vil man kunne udtage 
dokumentationsprøver i udgravningen, men efterlades 
tanken står man tilbage med en usikkerhed om der er 
forurening ved tanken, hvilket senere vil kunne medføre 
problemer f.eks. i forbindelse med eller efter et salg af 
ejendommen. 

Forsikringsdækning mod jordforurening ved 
villaolietanke 

Hvis din olietank er lovlig, lovligt installeret, under 6.000 
liter og anvendes til boligopvarmning er udgifterne til 
undersøgelse og oprensning efter et oliespild fra villa-
olietanke normalt dækket af en forsikringsordning.  

Forsikringsordningen dækker dog kun i 6 måneder efter, 
at tanken er taget ud af brug. 

Hvis du ønsker at få undersøgt, om der er forurening ved 
din villaolietank f.eks. i forbindelse med sløjfning af 
tanken kan DMR hjælpe dig. 

DMR kan således tilbyde at udføre en simpel under-
søgelse i form af en boring til ca. 2,5 meter under terræn, 
inklusiv en analyse for indhold af olieprodukter, til 
dokumentation for forureningsniveauet ved olietanken. 
Dette kan udføres for 3-5.000 kr. ekskl. moms.  

Ønskes der udført to boringer bliver prisen 4-6.000 kr. 
ekskl. moms.  

Begge priser inkluderer et kort notat med analyse-
resultater. 

Priserne forudsætter, at faste belægninger forinden er 
fjernet, der hvor skal bores. 

Specielt ved overgang til jordvarme 

Jordbundsforholdene er af stor betydning for dimension-
eringen af jordvarmeanlæg. For at sikre, at jordvarme-
anlægget kan dimensioneres korrekt kan DMR tilbyde at 
undersøge jordbundsforholdene i de øvre jordlag ved 
udførelse af 2-3 håndboringer til 1-1,5 meter under 
terræn, der hvor anlægget ønskes placeret.  

Hvis boringerne udføres samtidig med forurenings-
undersøgelsen vil prisen være på 1.000 kr. ekskl. moms 
pr. boring. 

Kvalitetssikring hos DMR 

DMR er i høj grad opmærksom på, at kvalitet og 
troværdighed er altafgørende for en rådgivnings-
virksomhed. DMR vil derfor i ethvert kundeforhold 
tilstræbe at levere ydelser og produkter, hvis omfang og 
kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.  

Yderligere oplysninger om DMR 

Yderligere oplysninger om DMRs rådgivningsydelser m.v. 
kan findes på vores hjemmeside www.dmr.dk. 

 


