Vejledning til sløjfning af olietank på Byg og Miljø
Åben siden: www.bygogmiljoe.dk
Indtast adressen hvorpå olietanken er og tryk SØG.

Adressen vises på kortet – tryk ”Start dit projekt her”

Tryk på ”Vand, varme, affald, energi, miljø og natur” og tryk fortsæt ved underpunktet ”Olietanke”

Følgende billeder popper op, vælg først sløjfning af olietank (du skal kun anmelde en tank hvis du etablerer en ny
tank) dernæst om det er en aktuel sløjfning eller en sløjfning der er foretaget for længere tid siden og tryk ”+
Tilføj”. Her vælges aktuel sløjfning af olietank.

Log ind med Nem Id, hvis du endnu ikke har gjort det, tryk på ”Log ind og gem projekt” for at komme til log ind
siden.

Tryk ”vis sag og udfyld dokumentation” så fremkommer nedenstående side. Samtlige 10 felter skal besvares.
Felterne besvares ved at trykke på ”besvar” hvorefter feltet besvares.

Visse felter skal ikke nødvendigvis udfyldes. Der trykkes ”jeg mener ikke, at dette dokumentationskrav er
relevant for denne ansøgning” det bør begrundes når denne mulighed benyttes.
Når et felt er udfyldt afsluttes det ved at trykke ”klar til indsendelse”.

I feltet ”anlægsspecifikationer for sløjfning af olietank” skal oplysninger om olietanken anføres. Du kan finde de
oplysninger kommunen har om din olietank på www.ois.dk hvor du søger på adressen og under fanen BBR-grund
kan se de tekniske anlæg (olietanke) der er registreret på din grund.

Du kan også finde oplysninger om olietanken på www.filarkiv.dk hvor gamle bygge- og miljøsager fra din
ejendom er tilgængelige.

Når samtlige felter er udfyldt trykkes ”indsend ansøgning” kontroller kontaktoplysninger og bekræft at
oplysningerne er fyldestgørende og tryk ”indsend ansøgning”

Ansøgningen er nu indsendt til Hørsholm Kommune som behandler sagen hurtigst muligt. Hvis anmeldelsen er
udfyldt korrekt vil du få en besked via Byg og Miljø om at sagen er afsluttet, hvis der mangler materiale for at
Hørsholm Kommune kan afslutte din sag, vil du få besked herom via Byg og Miljø og en påmindelse på mail eller
sms.

