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Oliefyringsanlæg
1.2oo liter olietank i kælderrum.
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TILLADELSE TIL OPRETTELSE AF 
OLIEFYRINGSANLÆG

(Indsendes i 2 eksemplarer til brandmyndigheden1)

Til

1. Ansøgerens navn og adresse (ejer, 
bruger, leverandør, rådgiv, ingeniør 
m. v. -  det gældende anføres).

2. Det projekterede anlægs beliggen
hed (herunder angivelse af matr. nr., 
gade, vej, kommune og politikreds). 
Anlæggets ejer (navn og adresse).

3. Redegørelse for anlægget:
a. Ildstedets art (varmtvandsanlæg, lav

tryksdampanlæg, højtryksdampan
læg, varmluftsovn, industriel ovn 
m. v.).

b. Ildstedets størrelse (m2 hedeflade 
m. v.).

c. Ildstedets anvendelse (rumopvarm
ning, vandopvarmning, industrimæs
sig opvarmning [tørreovn, bageovn 
m. v.]).

d. Ildstedets anbringelse (alm. fyrrum, 
køkken, opholdsrum, værkstedslo
kale m. v.).

e. Lagertankens størrelse og placering 
(uden for bygning [underjordisk, 
overjordisk], i bygning [i fyrrum, i 
andet kælderrum, i udhus m. v.]).

f. Evt. arbejdsbeholders størrelse og pla
cering.

g. Sikringsorganer i forbindelse med 
fyret (flammesikring, strømsvigtsik
ring, overløbssikring), J. P. O. nr. 2)

h. Sikringsorganer i forbindelse med 
installationen (overkogningssikring, 
vandstandssikring, temperatursik
ring, smeltesikring, m. v.), J. P. O. 
nr.2)

x.

{ f å # ,

4. Oliefyrets system (højtryksfyr, lav
tryksfyr, rotationsfyr, forgasnings
fyr, ohekamin, varmluftskalorifere, 
indsatsbrænder m. v.),fabrikat (navn 
og type), evt. J. P. O. nr.___________

5. Brændselsoliens art.
6. Maksimalt påregnet brændstoffor-

brug pr. time pr. ildsted.__________
i) B randm yndigheden: i K øbenhavn, F rederiksberg og G entofte  brandchefen, i købstæ derne og de sønderjydske flækker brandkom m issionen, 

p å  landet politim esteren.
*) Vedr. alm indeligt krævede sikringsorganer: Se side 6 i »Fortegnelse a f  m arts 1959 over godkendte oliefyr og sikringsorganer« (A/S O laf O. 

B arfod & C o.s forlag  n r. 3010) og justitsm inisteriets vejledning a f 24. m arts 1959.

N r. 3007. A/s  O laf O. B a rfo d  & Co.s fo rla g



7a. (Udfyldes kun, hvis anlæggets brændstofforbrug pr. time pr. ildsted ikke overstiger 75 kg, og 
anlægget er indrettet i overensstemmelse med de regler, der er anført i de til justitsministeriets 
bekendtgørelse af 25. januar 1955 med tillæg knyttede vejledninger vedr. indretning af sådanne

Undertegnede erklærer herved, at ovennævnte oliefyringsanlæg vil blive udført i overensstem
melse med de regler, der er anført i de til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 
med tillæg knyttede vejledninger vedr. indretning af sådanne anlæg.

7b. (Udfyldes enten, hvis anlægget ikke er indrettet i overensstemmelse med de regler, der er anført 
i de til justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1955 med tillæg knyttede vejledninger 
eller i de tilfælde, hvor anlæggets brændstofforbrug pr. time pr. ildsted overstiger maksimalt 75 kg.
I sidste tilfælde kræves installationstegning i plan og snit vedlagt i 2 eksemplarer).

Oplysninger vedr. indretningen un
der henvisning til installationsteg
ninger mrk. n r .:

Eventuelle oplysninger om afvigelse 
fra de regler, der er anført i de 
til justitsministeriets bekendtgørelse 
af 25. januar 1955 med tillæg knyt
tede vejledninger vedr. indretning 
af sådanne anlæg:

anlæg). E R K L Æ R IN G

Ansøgerens underskrift



8. Eventuelle andre oplysninger:

N B .: Underskrives, selv om rubrik 7a 
er underskrevet.

D ato

Ansøgerens underskrift



TILLADELSE 
til 

OPRETTELSE AF OLIEFYRINGSANLÆG

Herved meddeles tilladelse til oprettelse af det ved omstående ansøgning 

af 4. februar 1963 omhandlede oliefyringsanlæg.

lelle vilkår for tilladelsen

a) Anlægget skal indre' iverensstemmelse med beskrivelse af

b) Andre vilkår:

NB. Efter installation af oliefyringsanlæg med brændstofforbrug på over 75 kg 
pr. time pr. ildsted skal anlægget færdigmeldes til brandmyndigheden, som 
derefter kan forlange anlæggets funktioner afprøvet.

/  Hoslagte blanket benyttes ved færdigmeldingen.1)

dtandkomm. .  Kalundborg , den 8 . februar 1963.
P. k .  f .

E.b.

Journ. nr.

M -  76 -on O. N ø r g a a r d
/P . Nielsen.

1)  Barfods blanket nr. 3008


