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Varsling af kampagnetilsyn hos xxx
Faxe Kommune gennemfører i 2015 en miljøtilsynskampagne om
egenkontrol og ekstern inspektion på tankstationer. Kampagnetilsynene
omfatter både tankstationer som er, og ikke er, omfattet af
autoværkstedsbekendtgørelsen1.
Som aftalt i telefonen vil kampagnetilsynet hos virksomhed, adresse finde
sted den xx. Xxxx 2015 kl. xx. Tilsynet forventes at vare ca. 1 time.
Formålet med tilsynet er at kontrollere, at virksomheden er indrettet og
drives efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven2 og de regler, der er fastsat
med hjemmel i loven.
Under tilsynet vil vi gennemgå forhold vedr. egenkontrol og ekstern
inspektion af tankstationens tekniske installationer, herunder
dokumentation for overholdelse af de lovmæssige krav dertil.
Ved tilsynet kan I bl.a. blive bedt om at fremvise følgende:


Dokumentation på egenkontrol og ekstern inspektion af olietanke,
rørsystemer og dampretursystem



Dokumentation på vedligeholdelse og tømning af olieudskiller m.m.



Miljøsikringshåndbog for dampretursystem



Tankattester på olietanke

Retssikkerhedsloven3 fra 2004 sikrer bl.a. at alle myndigheder skal sende
varslingsbreve ud til virksomhederne senest 14 dage før miljøtilsynet agtes
foretaget, jf. næste side om regler efter retssikkerhedsloven.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I velkomne til at
kontakte mig på telefon 56 20 30 45 eller på e-mail:
1

Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift

af autoværksteder m.m.
2

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

3

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

tvangsindgreb og oplysningspligter.
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Direkte:
Mail:

56 20 30 45
nbonk@faxekommune.dk

Dato
13-04-2015
j./sagsnr.
09.00.12-G01-1-15
Kvalitetssikret af

nbonk@faxekommune.dk.
Med venlig hilsen
Nina Bonke Mikkelsen
Miljømedarbejder

Regler efter retssikkerhedsloven
Du/I har ret til at lade dig/jer repræsentere eller bistå af rådgivere eller
andre efter forvaltningslovens3 § 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).
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