Sløjfning af olietank
Indsendelsesfrist:
Nedgravet tank ≤ 100.000 l eller overjordisk tank ≤ 200.000 l: 4 uger efter sløjfningen
Skemaet indsendes til:
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tlf.:
99 15 55 00
E-mail: tek@skivekommune.dk

Oplysninger om tanken (sæt kryds)
Adresse:

Navn:

Tanken har været anvendt til:
Tank fabrikat:

Rumindhold:

Tank nr. samt G. nr.:

Fabrikationsår:

Placering:

 Nedgravet
 Overjordisk:

 Udendørs
 Indendørs:

Hvis G-nr. ikke kendes skal følgende udfyldes:
Materiale:
 Stål
 Plast
 Dobbeltvægget

 Opvarmet lokale
 Uopvarmet lokale
Etablerings år (evt. skøn):

Oplysninger om sløjfningen (sæt kryds)
Tanken er:
 Opgravet
 Tømt og afblændet
 Sandfyldt eller på anden måde sikret mod sammenfald
Tanken er bortskaffet til:
Tanken er behandlet af (dokumentation vedlægges):
Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/sløjfning af tanken?:
Dokumentation vedlagt?

 Ja
 Nej
 Ja
 Nej

Evt. forurening skal anmeldes til kommunen.
Oplysninger om fremtidig opvarmningsmiddel (sæt kryds)
 Olie (opsætning af en ny tank kræver anmeldelse til kommunen på særskilt skema)
 Andet (angiv hvilket):
Kortskitse over tankens placering skal vedlægges.

Jeg erklærer herved, at ovennævnte oplysninger om opgravning / tømning og afblænding er korrekte.

Dato: _______________________

Dok 779-2018-135768 version 3

Ejers underskrift: ___________________________________

Kortskitse:
Husk også at tegne omrids af alle bygninger, stier og vejarealer.
Marker tank med x

Orientering om behandling af personoplysninger
Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen.
Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over
behandlingerne.
Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på
https://www.skive.dk/borger/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/ret-til-dataportabilitet/
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