
RENO DJURS I/S

NYMANDSVEJ 11

8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77

WWW.RENODJURS.DK

RENODJURS@RENODJURS.DK

>>

1/2  NOVEMBER 2016           OLIE- OG BENZINUDSKILLERE

OLIE- OG BENZINUDSKILLERE

Affald fra olie- og benzinudskillere er olie, benzin, sand og vand 
m.v., der udskilles i sådanne anlæg. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Den kommunale tømningsordning for olie- og 
benzinudskillere gælder for alle virksomheder i 
Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der i forbindelse 
med afløbssystemet på ejendommen, hvor virk-
somheden er beliggende, er tilsluttet en olie- og 
benzinudskiller. 

Hvor skal affaldet afleveres?
Ordningen er en kommunal indsamlingsordning, 
der forestås af Reno Djurs I/S, der indgår en aftale 
med en entreprenør om tømning og teknisk kontrol 
af alle olie- og benzinudskillere. Virksomheder med 
en olie- og benzinudskiller er forpligtiget til at til-
melde sig ordningen for kontrol og tømning. 

Ansøgning om fritagelse fra ordningen kan sendes 
til kommunen eller til Reno Djurs, der videresender 
ansøgningen til kommunen.

Vær specielt opmærksom på:
• Olie- og benzinudskillere tømmes i en fast tur-

nusordning hvor alle olie- og benzinudskillere 
bundtømmes hvert andet år og i mellemlig-
gende år toptømmes olie- og benzinudskilleren. 
Såfremt der er et større behov, skal udskillerne 
dog tømmes efter behov. Ved den årlige tømning 
kontrolleres olie- og benzinudskilleren af den 
entreprenør, der forestår tømningen. Der gælder 
dog særlige regler for olie- og benzinudskilleran-
læg anlagt i forbindelse med afløbssystemer på 
benzin-og dieselsalgsanlæg (tankstationer).

• Sandfang tilknyttet olie- og benzinudskilleran-
læg skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er 
fyldt op.

• Der skal altid være maksimal vandstand i udskil-
leren. Ved bundtømning bliver udskilleren straks 
efter tømningen efterfyldt med vand af tøm-
ningsentreprenøren. 

• Virksomheden skal sikre let og umiddelbar ad-
gang til benzin- og olieudskilleren. 
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Konstateres der fejl på udskilleren skal dette hur-
tigst muligt udbredes. 

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Reno 
Djurs I/S. 

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
og spildevand samt affaldsbekendtgørelsen og 
spildevandsbekendtgørelsen, der kan findes på 
www.retsinformation.dk. Herudover skal virksom-
heder følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners 
regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses 
på den nationale regulativdatabase (NSTAR) eller 
på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


