Evalueringsrapport
Tilsynskampagne for benzin- og olieudskillere i særlige indsatsområder med
særlige drikkevandsinteresser
Virksomheder, Natur & Miljø, Skive Kommune 2014
Svarede projektets indhold til
succeskriterier i
projektbeskrivelsen?

Som pilotprojekt svarede indholdet til projektbeskrivelsen.
·
Der blev udarbejdet en folder ”Generelt om olieudskillere”
·
Der blev udarbejdet tilsynsskema
·
Der blev udarbejdet varslingsbrev angående kampagnetilsyn
·
Der har været en test dag for kampagneteamet
·
Der har været samarbejde med NKI kloakservice sådan at
kampagneteamet kunne få mere viden omkring tømning/spuling
af olieudskilleranlæg
·
Nyhed omkring kampagnen offentliggjort på Skive.dk (finpudset
af HR og Kommunikation)
·
16 virksomheder blev besøgt i kampagnen
·
Viden om olieudskillerne samles i regneark
·
TMU orienteres efter evaluering af kampagnen

Blev tidsplanen overholdt?

Forarbejdet til kampagnen blev lavet i foråret og den endelige tidsplan
for de forskellige dele af projektet blev koncentreret omkring en periode
på 8 uger.
Uge 41 blev valgt til kampagneuge. Tidsplanen blev overholdt. 14
kampagnetilsyn blev afsluttet med selve tilsynet, 2 kampagnetilsyn gav
anledning til yderligere opfølgning, dette sker i uge 43.

Blev budgettet overholdt?

Ja.
Der er kopieret ca. 20 foldere og 20 tilsynsskemaer.

Kunne projektet håndteres
med de planlagte ressourcer?

Ja.
Pilotprojektet var på forhånd afgrænset således, at det var et minimum
af timer der skulle anvendes ud over de timer der i forvejen var afsat til
prioriterede tilsyn. Kampagnetilsyn tæller som prioriterede tilsyn i det
samlede antal tilsyn som Miljøstyrelsen sætter mål for kommunerne om
at overholde.
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Har projektet bidraget til at
opfylde formålet med
projektet?

Ja.
Der blev sat fokus på egenkontrol af olieudskilleranlæg i områderne Fur,
Selde, Durup og Balling. På baggrund af det positive resultat af
kampagnen hvor 14 tilsyn ikke gav anledning til nogen bemærkninger,
kan fokus vendes mod et andet mål end olieudskillere i kampagnen for
2015.
Projektet har det endvidere bidraget med viden og erfaring – en læring
som kan bruges ved næste års kampagne.

Skal vi bruge ressourcer på
en egentlig effektmåling?

Nej, projektet viste olieudskilleranlæg med fast tømningsordning bliver
tømt som foreskrevet.

Hvad er de vigtigste
læringspunkter fra projektet?

De vigtigste læringspunkter fra projektet:
·
Projektformen har været god til at sætte fokus på et bestemt
miljøområde
·
Projektformen skabte sammenhold i kampagneteamet
·
Godt at være to medarbejdere ude sammen, én kunne løfte
dæksel til olieudskiller, mens den anden kunne holde samtalen i
gang
·
Godt med fælles læring inden kampagnen blev udført
·
Godt at fokusere på et område, virksomhederne tog meget
positivt imod kampagneteamet
·
Godt med uddelegering af ansvarsområder i projektet, f. eks.
udarbejdelse af materiale, information m.v.
·
Afsæt god tid til varsling af kampagnetilsyn, hvis en fremtidig
kampagne eventuelt køres uvarslet kan der ses bort fra dette
·
Kontakt evt. enkeltmandsvirksomheder med henblik på at aftale
om bedste tidspunkt at træffe dem på i løbet af dagen

Hvad er den gode historie om
projektet?

·
·
·

Hvad skal fastholdes, ændres
eller stoppes i det næste
projekt vi er med i?

·
·
·
·
·

Projektet har givet sammenhold og fælles læring for deltagerne
Virksomhederne der deltog i kampagnen har taget positivt i
mod kampagneteamet
Projektformen effektivisere arbejdet idet der er opsat delmål for
gennemførslen af kampagnen der skal nås
Projektbeskrivelse – Skive-modellen benyttes
Vigtigt at der afsættes tid til planlægning af kommende
kampagner
Fælles læring for kampagneteam inden kampagnen
gennemføres
Kampagnetilsyn gennemføres med to medarbejdere ude
sammen
Information om kampagner – fast kampagneuge kan forberede
virksomheder på at uge 41 sætter fokus på et miljøtema
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