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Ejendomsnr.

Sendes til Udfyldes af kommunen

Anmeldelse om

installation/sløjfning af tank

Modtaget dato

Ejer af ejendommen iflg. tingbogen (Ejers underskrift kræves, medmindre ansøger på anden vis dokumenterer adkomst til installation)

Ny tank installeres

Navn, adresse og telefonnummer Dato og underskrift

Ansøger

overjordisk nedgravet i bygning

Tanknr.

benzin fyringsolie petroleum

Andet

diesel

Tankstørrelse

Placering som vist på nedenstående situationsplan

Angiv nord og indtegn omrids af samtlige bygninger samt eksisterende gas-,vand- og kloakledninger
Husk eksisterende/ny tanks placering med angivelse af påfyldnings- og udluftningsstuds. Se vedlagte eksempel

Tankattest skal vedlægges i 1 eksemplar

Skel

Skel

SkelVej

SITUATIONSPLAN

Aabenraa Kommune

Teknik & Miljø

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Tlf. 73 76 76 76

E-mail: post@aabenraa.dk

Internet: www.aabenraa.dk

Aabenraa Kommune

Teknik & Miljø

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Vejnavn

På ejendommen

Matrikelbetegnelse

Husnummer Postnr. og by

Installationsdato

anmeldes hermed installation af tank

Eksisterende tank

Installeret år Tankstørrelse

overjordisk tank
nedgravet tank

Ændret datokorrosions-
behandlet

 
fjernet

er blevet
bliver

afblændet
opgravet

Produktionsår



1. Tegn omrids af alle bygninger

2. Tegn ekst. stik for vand, gas og kloak

3. Tegn ekst. olietankplacering - husk liter

4. Tegn ny olietankplacering - husk liter

5. Har De udfyldt ansøgningen korrekt?

Eksempel på situationsplan
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