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Høringsnotat - Forslag til ændring af standardregulativer for husholdnings- 
henholdsvis erhvervsaffald 

Reno Djurs har i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner udarbejdet forslag til 
ændringer af de fælles standardregulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaf-
fald. Forslaget blev forelagt af bestyrelsen for Reno Djurs på møde den 24. september 
2014, hvor det blev besluttet at sende forslaget til interessentkommunernes godkendelse 
af, at sende forslaget i offentlig høring i 4 uger. Forslaget blev efterfølgende sendt i høring 
med høringsfrist 29. juli 2015.  
 
Der er indkommet 1 høringssvar fra:  
 

• Norddjurs Kommune 
 
Høringssvar samt administrationens bemærkninger angives nedenfor. 
 
Høringssvar fra Norddjurs Kommune: 
 
Jævnfør benzinstationsbekendtgørelsen § 12, skal der mindst en gang om året ske rensning 
og inspektion af benzin- og olieudskilleren og det har jo også passet med jeres ordning hid-
til. Nu hvor regulativet ændres, vil denne bestemmelse fremover ikke blive opfyldt, idet I 
fremover kun bundtømmer hvert 2. år.  
 
Norddjurs Kommune foreslår, at der indskrives i regulativet, at benzinstationer er undtaget 
pga. særlovgivning og vil få foretaget årlig bundtømning.  
 
Administrationens bemærkninger: 
 
Bekendtgørelse nr. 555 af 09/06/2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra 
benzin- og dieselsalgsanlæg foreskriver følgende vedr. drift af benzin- og olieudskillere etable-
ret i forbindelse med afløbssystemer ved påfyldningsplads og salgssted: 
 
§§§§    12.12.12.12. Benzin- og olieudskillere skal tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsam-
lingskapaciteten for den pågældende udskiller. Hvis udskillersystemet modtager afløbsvand fra 
påfyldningspladsen og tillige er uden magasinbrønd, skal benzin- og olieudskillere dog tømmes, 
når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskil-
ler. 
 
Stk. 2. Alarmer i benzin- og olieudskillere og i magasinbrønde skal funktionsprøves hvert år. 
 
Stk. 3. Mindst en gang årligt skal sandfang, magasinbrønde og benzin- og olieudskillere inspice-
res og renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder. 

Dato: 5. august 2015 

Til: Bestyrelsen 

Fra: Administrationen 
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Det anbefales, at ordlyden af regulativets ”§17.3 Beskrivelse af ordningen” justeres således 
(gule markeringer er ændringer, som har været i høring. Den anbefalede tilføjelse er markeret 
med blåt: 
 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 
Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen forestås af Reno Djurs I/S, der indgår 
aftale med en entreprenør om tømning og teknisk kontrol af alle olie- og benzinudskillere. 
 
Olie- og benzinudskillere tømmes i en fast turnusordning hvor alle olie- og benzinudskillere bund-
tømmes hvert andet år og i mellemliggende år toptømmes olie- og benzinudskilleren.  
 
Ved den årlige tømning kontrolleres olie- og benzinudskilleren af den entreprenør, der forestår 
indsamlingen. 
 
Bundtømning af olie- og benzinudskillere skal foretages mindst hvert andet år. Ved bundtømning 
oprenses udskilleren og tilknyttede sandfang fuldstændigt for slam, sten og sand.  
 
Der skal altid være maksimal vandstand i udskilleren. Ved bundtømning bliver udskilleren straks 
efter tømningen efterfyldt med vand. 
 
Toptømning af olie- og benzinudskillere foretages i mellemliggende år mellem bundtømninger. 
Toptømning foretages således, at olielaget suges op for sig. Derefter fjernes evt. bundslam og der 
sluttes af med endnu en toptømning af evt. olie, som er frigjort fra slammet. Den resterende 
vandmængde bliver i udskilleren og suppleres eventuelt med ekstra opfyldning, således der er 
maksimal vandstand i udskilleren. 
 
Alle olie- og benzinudskillere skal tømmes efter behov, og senest når den opsamlede olie- og ben-
zinkapacitet udgør 75 % af udskillerens normerede kapacitet. Hvis udskilleren således generelt 
skal tømmes oftere end én gang om året, tilpasses frekvensen for faste tømninger i overensstem-
melse med dette behov. Ved lejlighedsvise behov (f.eks. i forbindelse med uheld), skal virksomhe-
den selv rekvirere ekstra tømninger hos tømningsentreprenøren. 
 
Særligt gælder for olie- og benzinudskilleranlæg anlagt i forbindelse med afløbssystemer på ben-
zin- og dieselsalgsanlæg (tankstationer): 
 
Olie-  og benzinudskiller skal tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlings-
kapaciteten for den pågældende udskiller. Hvis udskilleranlægget modtager afløbsvand fra på-
fyldningspladsen og tillige er uden magasinbrønd, skal olie- og benzinudskillere dog tømmes, når 
indholdet af olieprodukter udgør 30 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. 
 
Alarmer i olie- og benzinudskillere og i magasinbrønde skal funktionsprøves hvert år. 
 
Mindst en gang årligt skal sandfang, magasinbrønde og olie- og benzinudskillere bundtømmes, 
inspiceres og renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder. 
 
Sandfang tilknyttet olie- og benzinudskilleranlæg skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt 
op. Tømningsfrekvensen for sandfang kan variere fra den tilknyttede olie- og benzinudskiller. 
 
Virksomheden er forpligtet til at tilmelde olie- og benzinudskillere til ordningen, og lade den kon-
trollere og tømme som beskrevet i regulativet. Såfremt driften af en olie- og benzinudskiller op-
hører, kan den meldes ud af ordningen. 
 
Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved olie- og benzinudskilleren, skal virksomheden hur-
tigst muligt lade dette udbedre. 
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Virksomheden skal sikre let og umiddelbar adgang til olie- og benzinudskilleren, således at der er 
hensigtsmæssige arbejdsforhold for entreprenørens mandskab og materiel. Endvidere skal kom-
munen kunne foretage kontrol af udskilleren inden for normal arbejdstid. 
 


