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Tilsyns-kampagne 2014 - Olietanke

Kontoradresse:
Industrivej 2
4683 - Rønnede

Varsling af miljøtilsyn hos XX

Direkte:
Mai:

Faxe Kommune har valgt at gennemføre en tilsyns-kampagne vedrørende
olietanke.

Dato
j./sagsnr.
Kvalitetssikret:

Der er de seneste år sket en række ændringer af reglerne vedrørende
olietanke. Den gældende olietankbekendtgørelse er fra 20111.
Kampagnen gennemføres i uge 25 og indbefatter et tilsyn på et udvalg af
mindre virksomheder, der har eller har haft en olietank.
Faxe Kommune vil gennemføre tilsyn hos jer den 17/19. juni 2014 kl. xx.xx.
Tilsynet tager ca. ½ time. Hvis tidspunktet ikke passer Jer, bedes I rette
henvendelse til undertegnede på tlf.: 56 20 30 47 eller til Kathrine UtzonFrank på tlf.: xxxxxxxx.
Formålet med tilsynet er at kontrollere, at virksomhedens olietank(e)
opfylder kravene i olietankbekendtgørelsen. Der er tale om et
rutinemæssigt tilsyn.
Ved tilsynet kan I bl.a. blive bedt om at fremvise følgende:
-

Tankattester på olietanke

-

Dokumentation for sløjfning af olietanke, hvis en tank er taget ud af
drift eller fjernet.

Retssikkerhedsloven2 fra 2004 sikrer bl.a, at alle myndigheder skal sende
varslingsbreve ud til virksomhederne senest 14 dage, før miljøtilsynet agtes
foretaget jf. bagsiden om regler efter retssikkerhedsloven.
Med venlig hilsen
Dorthe Nøhr Larsen
Konsulent

1

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21-12-2011 (Olietankbekendtgørelsen)

2

Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og

oplysningspligter
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Regler efter retssikkerhedsloven
Du/I har ret til at lade dig/jer repræsentere eller bistå af rådgivere eller
andre efter forvaltningslovens 3 § 8, stk. 1.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 65 skal kommunen føre tilsyn med, at
loven og regler fastsat med hjemmel i loven overholdes. Endvidere skal
kommunen føre tilsyn med, at vilkår fastsat i forbindelse med tilladelser og
godkendelser overholdes.
Du/I har mulighed for at gøre indsigelse mod vores beslutning om at
gennemføre tilsynet, jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 3. En eventuel
indsigelse medfører, at vi skal foretage en ny vurdering af, om tilsynet
skal gennemføres. Hvis vi fastholder beslutningen, skal dette begrundes
skriftligt.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være os i hænde senest 7
dage efter dette brevs datering.
Kommunen har efter miljøbeskyttelseslovens § 87, stk.1, hvis det skønnes
nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse
adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler
for at foretage undersøgelser eller udføre tilsynsopgaver efter loven eller
regler udstedt med hjemmel i loven.
Ifølge retssikkerhedslovens § 5, stk. 1 skal parten forud for
gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb
(f.eks. gennemførelsen af et tilsyn på en virksomhed) underrettes om
beslutningen. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden
tvangsindgrebet gennemføres (§ 5, stk. 2).

3

Lovbekendtgørelse nr. 998 af 10. oktober 2012 (Forvaltningsloven).
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