Sendes til

Ansøgning om etablering af olieudskilleranlæg

Skive Kommune
Teknik, Miljø og Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Virksomhedens navn og beliggenhed
Navn

Telefonnummer

Adresse
Matrikelnummer og ejerlav
Ansvarlig indehaver

Beskrivelse af aktiviteter
Kort beskrivelse af aktiviteter/processer, der medfører olieholdigt spildevand: _________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Beskrivelse af olieudskilleranlæg
Sandfang:
________m3
Størrelse

________________________________________
Type/Fabrikat

For dimensionering henvises til ”Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune” August 2005.

Olie-/benzinudskiller:
_________l/s
Kapacitet

________liter
Opsamlingsvolumen

________________________________________
Type/Fabrikat

Udskilleren er forsynet med:
(Sæt X)

 Koalescensfilter

 Automatisk flydelukke

 Overfyldningsalarm

For dimensionering henvises til ”Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune” August 2005.
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Beskrivelse af spildevand
Følgende tilsluttes anlægget:
(Sæt X)

 Automatisk vaskeanlæg

 Vaskeplads ________ m2

 Gulvafløb i værksted

Areal

 Påfyldningsplads

 Håndvaske

 Rengøringsvaske

 Andet: __________________________________________
Beskriv

Vandtilledning sker i forbindelse med:
(Sæt X)

 Højstryksrenser _____stk.

 Damprenser/hedtvandsvasker _____stk.

Antal

 Tapsted ½” _____ stk.
Antal

Antal

 Tapsted ¾” _____stk.

 Tapsted 1” _____stk.

Antal

Antal

 Regnvand
Anden tilledning:
(Sæt X)

 Sæbe-/rensemidler*

 Andet: __________________________________________
Beskriv

* Datablade på eventuelle sæbe- og rensemidler skal vedlægges i kopi

Den samlede spildevandsbelastning er beregnet til: ________ l/s*
*Beregning skal vedlægges

Bilag
Ansøgningen skal vedlægges:






Beregning af samlet spildevandsbelastning
Situationsplan over afløbsledninger med angivelse af anlæggets placering
Datablade på olie-/benzinudskilleranlægget og sandfang
Datablade på sæbe/rensemidler (hvis dette er aktuelt)

Der er gøres opmærksom på at der desuden skal søges om byggetilladelse ved etablering af olie-/benzinudskilleranlæg

Underskrift
Dato

Ejers underskrift

Kloakmester (navn og adresse)
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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/.
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