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Tankanlæg

Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om

indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer

og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol

med oplag af olie m.v.

Bekendtgørelse nr. 96 af 5. marts 1987 om sløjfning af

visse olietanke.

GeoEnviron konceptet
GeoEnviron er et informations- og administrationssystem,

der er udviklet med henblik på sagsbehandling i amter og

kommuner. Målsætningen er at udvikle et helstøbt værktøj,

der matcher behovet for:

Et medie for registrering og vedligeholdelse af

information med høj sikkerhed for datakvalitet.

En funktionalitet bygget op om sagsbehandlernes

behov for samlet og sagsrelateret overblik.

Mulighed for udveksling af data samt rapportering

og søgefaciliteter.

Enkel Windowsbaseret brugerflade med god

online hjælp.

Integration med GIS og andre præsentations-

værktøjer.

GeoEnviron er opbygget i en klar modulær struktur, hvor

hvert modul er dedikeret til et sagsbehandlingsområde, dog

således at opgaver, der går på tværs af områderne også kan

løses indenfor GeoEnvirons regi. Nedenstående figur viser de

sagsbehandlingsområder, hvortil der er udviklet moduler.

Oversigt over GeoEnviron moduler

GeoEnviron Tankanlæg
I modulet Tankanlæg er der mulighed for at registrere olie-

og kemikalietanke, større tankanlæg, diverse udskillere

samt tilhørende sandfang.

Modulet er bl.a. opbygget med henblik på administration af

følgende lovgivning fra Miljø- og Energiministeriet:

Registreringsmuligheder
Modulet er udbygget med en lang række registrerings-

muligheder for henholdsvis tanke, olieudskillere og

sandfang. Mulighederne er blandt andet:

Tanke

Indhold, volumen, placering

Etableringsdato eller ca. etableringsår

Opgravnings-, afblændings- eller renoveringsårsag

Producentinfo, godkendelse- og modelnr.

Seneste og næste inspektionsdato

Pejlekote og -dato

Én- eller tostrenget rørsystem

Enkelt- eller dobbeltbundet tank

Overfyldningsalarm

Udskiller & sanfang

Olie- eller fedtudskiller

Kapacitet og volumen

Alarmtype, flydelukke og koalecensfilter

Godkendelses- og tæthedsprøvedato

Tømningsinterval

Samtlige tømningsdatoer
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Tankanlæg

Lokaliteten, som findes i toppen af skærmbilledet kan både

være en eksisterende lokalitet, f.eks. en virksomhed,

landbrug eller en jordforurening, hvor man ønsker at

registrere olietanke på. Lokaliteten kan også være en

tankanlægslokalitet, hvilket betyder at denne lokalitet kun

fremkommer i GE Tankanlæg - det kan f.eks. være private

olietanke i forbindelse med parcelhuse.

Tankoplysninger registreres på de enkelte lokaliteter, og man

har mulighed for registrering af flere forskellige tanke på

samme adresse. Scroll-baren til højre i skærmbilleder frem-

kommer, når der er registreret mere end én tank.

Alle tanke, udskiller og sandfang, som er registreret på anden

en lokalitetstype end tankanlæg, bliver præsenteres i tre særskilte

faner i de pågældende moduler.

Nye poster kan oprettes direkte på disse faner eller i modulet Tankanlæg, hvilket

gøres ved at angive et Id i feltet ‚Tank Id‘, f.eks. 01, 02, 03, etc. Når fanens data er

gemt, kan detailoplysninger for de enkelte poster registreres i modulet Tankanlæg.

Det gøres ved at klikke på D-knappen for enden af en post, hvorved den pågæld-

ende post kaldes frem i GE Tankanlæg, og yderligere data om posten kan så tilføjes.

Sandfang registreres med et unikt nummer i en særskilt fane. Her

har man mulighed for registrering af godkendelsesdata,

tømningsfrekvens og den geografiske placering.

Oplysninger om udskillere kan angives i den anden vertikale

fane i GE Tankanlæg. Til hver enkel udskiller er der mulighed

for tilknytning af digitale billeder samt godkendelsesbreve.

Tømning af udskillere og sandfang bliver registreret i

særskilte faner, hvor samtlige tømninger kan gemmes, således at

man kan få et historisk overblik over disse.

Flytning af en post til en anden lokalitet

gøres ved at benytte knappen ‚Hent

registreret tank til aktuel lokalitet‘, som ved

aktivering åbner en listboks, der viser en

oversigt over alle registrerede tanke,

udskillere eller sandfang i systemet. Vælg en

af disse og alle lokalitetens tanke flyttes til

den valgte lokalitet.



4

Geokon Edb A/S
info@geokon.dk www.geokon.dkTel 36 72 30 11 Fax 36 72 98 49

2610 RødovreRødovrevej 11

Tankanlæg
Tank Web
GeoEnviron data kan nemt publiceres på Internettet - dette

gælder også data om olie- og kemikalietanke. Nogle af de

data som man kan præsentere på Internettet kunne bl.a.

være oplysninger om tankenes alder, størrelse, placering og

om de er i drift eller ej.

Disse oplysninger kan nu blive tilgængelige for kommunens

borgere, konsulenter, boligkøbere, rådgivende ingeniører,

entreprenører, ejendomsmæglere m.v., i forbindelse med

f.eks. køb eller salg af huse, planlægning af

jordforureningsundersøgelser eller almindeligt gravearbejde.

Tankoplysninger kan

fremsøges enten via

adresse eller ejerlav og

matrikelnummer. Ejelavene

kan vælges fra en

kodeliste, hvorimod adresse

og matrikelnummer

indtastes.

Søgningsresultaterne  vises i nedenstående liste,

hvor der i toppen er angivet, hvor mange

lokaliteter søgningen gav.

Detailoplysninger om den enkelte

lokalitet vil fremkomme ved et enkelt

klik på en af adresserne.


