Tilsynskampagne om håndtering af olier, kemikalier og
farligt affald for autoværksteder
I 2013 blev der vedtaget en miljøtilsynsbekendtgørelse1, der har til
formål at intensivere og effektivisere miljøtilsynene i kommunerne. I
denne anledning udfærdigede Struer Kommune en tilsynsplan2, der
beskriver den miljøindsats, der skal ydes for at beskytte udledninger
til luft, kloaker, jord, grundvand, vandløb, søer, Limfjorden og diverse
fredede arealer mv. Tilsynsplanen findes på kommunens hjemmeside.
Tilsynsplanen skitserer væsentlige miljøforhold, der skal sikres ved
tilsynsindsatsen. Der er således især tale om beskyttelse mod udledninger af kemiske stoffer til luft, kloaksystem med renseanlæg og
vandmiljøet etc.
Et af de vigtigste fokuspunkter omkring autoværkstedsbranchens miljøforhold er:
● ”Risiko for forurening af jord og vandmiljø ved forkert håndtering
af miljøfarligt affald”.
Det angivne fokuspunkt viser en problemstilling, som det erfaringsmæssigt har været svært at håndtere for mange autoværksteder.
Den ny miljøtilsynsbekendtgørelse havde imidlertid lovkrav om gennemførelse af selvvalgte kampagnetilsyn, der repræsenterer en afgrænset og målrettet tilsynsindsats på et konkret område.
Det blev besluttet at gennemføre en intensiveret tilsynsindsats omkring værkstedernes håndtering af olier, kemikalier og farligt affald.
Tilsynsindsatsen skulle iværksættes som kampagnetilsyn. I praksis
blev det kombineret med et alm. basistilsyn for at udnytte virksomhedernes tid.
Tilsyn og resultat
Kampagnetilsynet i 2014 blev udført stikprøvevis på 9 autoværksteder. Tilsynene blev gennemført systematisk og med en grundig gennemgang, hvor krav til oplag af olier, kemikalier og farligt affald tog
udgangspunkt i ”Autoværkstedsbekendtgørelsen”3 og i Struer Kommunes ”Forskrifter om opbevaring af olier og kemikalier m.m.”
Den grundige gennemgang af oplagene i sammenhæng med en god
dialog med autoværkstederne resulterede i bedre opbevaring af opla1
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gene med eksempelvis flere spildbakker og mere sikre befæstelser
hvor afløb blev afblændet så spildmuligheder kunne reduceres.
Ud fra erfaringerne i 2014 har miljøafdelingen været fokuseret og
koncentreret om mulighederne for at forbedre oplag af olier og kemikalier mv. for alle autoværksteder. Da det vurderes at dialogen havde
været væsentligt for resultatet i 2014 blev det valgt at udføre tilsynskampagner i 2015 og evt. 2016.
Da det vurderes at resultatet for tilsynene i 2015 også har været positive, er det valgt at fortsætte tilsynskampagnen med de sidste autoværksteder omkring håndtering af olier og kemikalier samt farligt affald i
2016

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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