Regulativ og forskrift for
tømning af og håndtering af affald fra
olie- og benzinudskillere
i
Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og
Sønderborg Kommune
2004

Lidt om dette regulativ
Regulativet gælder for alle virksomheder i Augustenborg, Broager, Nordborg,
Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommuner, hvor der er risiko for udledning af olie
eller benzin.
Virksomheder skal søge om tilladelse til at udlede processpildevand. Ved behandling
af ansøgning om udledning af spildevand, vurderes det samtidig, om der skal
installeres olie- og benzinudskilleranlæg på virksomheden.
Regulativet er lavet af miljøcenteret, som også fører tilsyn efter det i Augustenborg,
Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune. Miljøcenteret
reviderer regulativet for alle kommunerne.
I Sundeved og Nordborg Kommune foretages tilsyn med landbrug af kommunen.
I regulativet står de regler, virksomheder, skal overholde i forbindelse med tømning
af olie- og benzinudskilleranlæg. Tekst skrevet med kursiv er oplysninger.
Der er lavet særskilte regulativer for følgende:
• Erhvervsaffald, som ikke er farligt – Regulativ for erhvervsaffald i Augustenborg,
Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune.
• Farligt erhvervsaffald – Regulativ og forskrift for farligt erhvervsaffald i
Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg
Kommune.
• Klinisk risikoaffald,– Regulativ og forskrift for klinisk risikoaffald og andet farligt
affald fra sundhedssektoren i Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg,
Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune.
• Forurenet jord – Regulativ for håndtering af forurenet jord i Augustenborg,
Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune.
Har du spørgsmål om regulativet, affald eller miljø generelt?
Spørgsmål i forbindelse med regulativet kan stilles til Sønderborg Områdets
Miljøcenter på tlf.: 7345 8200 .
Spørgsmål vedrørende landbrug i henholdsvis Sundeved og Nordborg Kommune kan
stilles til Sundeved Kommune på tlf.: 7446 1216 og Nordborg Kommune på tlf.: 7415
1617.
Du kan også klikke ind på miljøcenterets hjemmeside på www.somc.dk og få svar på
eller hjælp til mange spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med affald og
miljø generelt.
Ved akut uheld skal alarmcentralen (112) kontaktes straks. Hjemstedskommunen
eller miljøcenteret orienteres.
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Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser
1.

Formål

Regulativet skal sikre, at tømning af olie- og
benzinudskillere samt håndtering af affald herfra sker
miljømæssigt forsvarligt.

2.

Lovgrundlag

• Lov om miljøbeskyttelse.
Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr.
753 af 25. august 2001 (Miljøbeskyttelsesloven).
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni
2000 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj
1992 vedrørende anden virksomhed end
listevirksomhed § 6 (Anmeldebekendtgørelsen).
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5.
december 1997 om miljøkrav i forbindelse med
etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen)
Der henvises i øvrigt til:
• Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 762 af 20.
august 1996 om vejtransport af farligt gods.

3.

Regulativets
område

3.1. Regulativet dækker alle olie- og
benzinudskilleranlæg samt håndtering af affald herfra i
Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og
Sønderborg Kommune.
3.2. Regulativet gælder for alle offentlige og private
virksomheder og institutioner i kommunerne, hvor der er
risiko for udledning af olie eller benzin til kloaksystemet,
eller som har et olie- og benzinudskilleranlæg.

4.
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Definitioner

4.1. Olie- og benzinudskilleranlæg er beregnet til at
opsamle oliespild m.v. Sandfang er en del af et olie- og
benzinudskilleranlæg.

Generelle bestemmelser

4.2. SMOK er Sønderjyllands Modtageordning for Olieog Kemikalieaffald.
4.3. Tilsynsmyndigheden er i dette regulativ den
myndighed, der har tilsyn med affald på virksomheder.
Miljøcenteret er tilsynsmyndighed i:
•
•
•
•
•
•

Augustenborg Kommune.
Broager Kommune.
Nordborg Kommune (fører selv tilsyn med landbrug).
Sundeved Kommune (fører selv tilsyn med landbrug).
Sydals Kommune.
Sønderborg Kommune.

4.4. Miljøcenteret er Sønderborg Områdets Miljøcenter.
Miljøcenteret tager sig af opgaver om miljø for
Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og
Sønderborg Kommuner.
4.5. Indsamlingsordninger er ordninger for håndtering
og behandling af affald, hvor kommunerne har ansvaret.
Indsamlingsordninger kan enten være hente- eller
bringeordninger.
4.6. EAK-koder er europæiske affaldskatalogkoder.
Koderne kan ses på miljøcenterets hjemmeside www.somc.dk
4.7. Håndtering omfatter indsamling og transport samt
nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.
5.

Uheld/forurening
med farligt affald

5.1. Opdages eller sker der en forurening, skal
miljøcenteret og hjemstedskommunen underrettes straks.
5.2. Ved akutte uheld skal Alarmcentralen (112)
straks alarmeres.
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Installation, drift og tømning af olie- og benzinudskiller
6.

Indsamlingsordning skal bruges

Olie- og benzinudskilleranlæg, der er i drift, skal tilsluttes
kommunens indsamlingsordning – SMOK.
Blanket til tilmelding til ordningen kan fås ved
miljøcenteret, SMOK eller på www.smok.dk.

7.

Fritagelse for
pligten til at bruge
SMOK

7.1. Tilsynsmyndigheden kan give fritagelse for pligten til
at benytte SMOK. En fritagelse kan højst gives for 4 år ad
gangen.
7.2. Der vil blive lagt vægt på, at affaldet behandles
miljømæssigt forsvarligt. For at få en fritagelse skal
ansøgeren derfor kunne dokumentere, at affaldet bliver
behandlet på et miljøgodkendt anlæg.
Skema til ansøgning om fritagelse fås ved miljøcenteret
eller på www.somc.dk.
7.3. Tilsynsmyndigheden kan trække en fritagelse tilbage,
hvis den misbruges, eller hvis der sker ændringer i
affaldsmængde eller modtagers miljø- og
godkendelsesforhold ændres.
7.4. Firmaer, der har fået fritagelse for benyttelsespligten,
skal sørge for, at der 1 gang årligt indberettes til
tilsynsmyndigheden. Indberetningerne skal indeholde
oplysninger om;
•
•
•
•

affaldets art (EAK-kode),
affaldsgruppe,
mængde
modtageanlæg.

Oplysningerne skal opbevares i 5 år.
7.5. Når virksomheden har fået en fritagelse, er det
virksomhedens ansvar, at tømning af olie- og
benzinudskilleranlæg samt affald herfra håndteres korrekt.
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8.

Drift

8.1. Der må ikke ledes rensemidler og andre produkter, der
giver stabile emulsioner af olie og vand til olie- og
benzinudskilleranlæg. Rester af motorolie, rensevæske og
andet farligt affald må ikke hældes i afløb til anlægget.
8.2. Hvis der anvendes vaskemidler, må de ikke nedsætte
olie- og benzinudskilleranlæggets funktion væsentligt.
8.3. Tilsynsmyndigheden afgør i tvivlstilfælde, om olieog benzinudskilleranlæggets funktion er påvirket
væsentligt.
Vejledning i etablering af olie- og benzinudskilleranlæg
kan fås ved miljøcenteret eller på www.somc.dk. Landbrug
i Nordborg og Sundeved Kommune kan få vejledningen
ved henvendelse til kommunen.

9.

Tømning

9.1. Olie- og benzinudskillere skal tømmes af SMOK.
9.2. SMOK opkræver gebyr for tilsyn og tømning af olieog benzinudskilleranlæg.
9.3. Olie- og benzinudskilleren skal bundtømmes mindst
hvert andet år.
9.4. Den opsamlede olie-/benzinfase må maksimalt udgøre
75 % af olie- og benzinudskillerens opsamlingsvolumen.
Hvis der opsamles mere, skal anlægget tømmes oftere.
9.5. Det opsamlede slam må ved bundtømning maksimalt
udgøre 50 % af sandfangets volumen. Hvis der opsamles
mere, skal anlægget tømmes oftere.
9.6. Det opsamlede slam må ved bundtømning maksimalt
udgøre 25 % af olie- og benzinudskillerens volumen. Hvis
der opsamles mere, skal anlægget tømmes oftere.
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9.7. Efter bundtømning skal affaldsproducenten fylde vand
i olie- og benzinudskilleren til maksimal vandstand, før
anlægget tages i brug igen.
Hvis der er installeret automatisk flydelukke, skal det
gøres rent. Flydelukket sættes i igen efter, at der er fyldt
vand i udskilleren.
9.8. Hvis olie- og benzinudskilleren er med
koalescensfilter, skal filteret kontrolleres ved hver
tømning. Hvis der er behov for rensning af filteret, skal det
ske efter leverandørens anvisninger.
9.9. Olie- og benzinudskilleranlægget skal være
tilgængeligt for tømning med slamsuger.
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Administrative bestemmelser
10. Tømnings- og
behandlingsgebyr

Betaling for tømning af olie- og benzinudskilleranlæg
samt bortskaffelse af affald herfra er et mellemværende
mellem affaldsproducenten og SMOK eller anden
entreprenør.

11. Dispensationer

Tilsynsmyndigheden kan, hvor lovgivningen åbner
mulighed for det, give dispensation fra bestemmelser i
dette regulativ. Der vil i så fald blive lagt vægt på, at
løsningerne er miljømæssigt forsvarlige.
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Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
12. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft 1. maj 2004.

13. Overgangsbestemmelser

Når regulativet træder i kraft, ophæves § 21 i regulativ og
forskrift for farligt affald i:
•
•
•
•
•
•

14. Vedtagelse

Augustenborg Kommune 2001.
Broager Kommune 2001.
Nordborg Kommune 2001.
Sundeved Kommune 2001.
Sydals Kommune 2001.
Sønderborg Kommune 2001.

Augustenborg Kommune

Dato

Aase Nyegaard
Borgmester

Broager Kommune

Dato

Jørn Lehmann Petersen
Borgmester

Nordborg Kommune

Dato

Jan Prokopek Jensen
Borgmester

Sundeved Kommune

Dato
8

John Solkær Pedersen
Borgmester

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Sydals Kommune

Dato

Jens P. Kock
Borgmester

Sønderborg Kommune

Dato

A. P. Hansen
Borgmester
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Bilag 1 Vejledning i forbindelse med klage, tilsyn, påbud og straf
Tilsyn og påbud

Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at olie- og
benzinudskilleranlæg anvendes og tømmes i
overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i
dette regulativ.
Tilsynsmyndigheden kan henstille eller indskærpe, at
forhold bringes i orden, svarende til regulativets regler.
Tilsynsmyndigheden kan også politianmelde en
virksomhed for at sikre, at forhold bringes i orden.
Kommunerne kan jf. Affaldsbekendtgørelsen meddele
påbud for at sikre, at affaldet opbevares, behandles og
bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde.

Klage

Tilsynsmyndighedens afgørelser efter dette regulativ kan
ikke bringes for anden administrativ myndighed.

Straf

Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse
af at efterkomme påbud efter dette regulativ kan straffes
med bøde (jf. Affaldsbekendtgørelsens § 64, stk. 1 nr. 10
og Miljøbeskyttelseslovens § 110).
Straffen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 2 stige
til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er
begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der
ved overtrædelsen er;
• voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
• opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den
pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
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