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Tilsynsbrev for kampagnetilsyn hos tankstation, adresse

Direkte:
Mail:

Faxe Kommune har gennemført et varslet kampagnetilsyn hos virksomhed
den dato, kl. X.

Dato
30-04-2015
j./sagsnr.
09.00.12-G01-1-15
Kvalitetssikret af gkofo

Ved tilsynet deltog fra virksomheden (navn) og fra Center for Teknik og
Miljø deltog Nina Bonke Mikkelsen og Gordon Kofoed Isberg.
Tilsynet omfattede hele virksomheden og gav anledning til nedenstående
aftaler, henstillinger og bemærkninger.
Baggrund
Baggrunden for tilsynet er, at Faxe Kommune i 2015 gennemfører en
miljøtilsynskampagne om egenkontrol og ekstern inspektion på
tankstationer. Kampagnetilsynene omfatter både tankstationer som er, og
ikke er, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen1.
Håndhævelser og/eller aftaler


Virksomheden skal…

Dokumentation skal fremsendes så det er Faxe Kommune i hænde
senest den xx. xxxx 20xx.
Bemærkninger til tilsyn
Virksomheden fremtrådte overalt pæn og ordentlig, såvel inde som ude.
(indskærpelser/påbud beskrevet kort) fremsendes i særskilt brev.
Andre bemærkninger til tilsynet, hvad blev der snakket om osv..
Tankstationens lovmæssige forhold
Hele tankstationen udgøres af standere for salg af benzin og diesel, samt
en pusleplads, vaskehal, autoværksted og en salgsbutik. Tankstationen er
omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen2, olietanksbekendtgørelsen og
Faxe Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ3.
Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift
af autoværksteder m.m.
2 Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening
fra benzin- og dieselsalgsanlæg.
3 Regulativ for Erhvervsaffald i Faxe Kommune af den 14. november 2013 (eller senere
1
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Vaskehal/autoværksted er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Da det forventede salg af benzin (ikke diesel) er på over 500 m3 om året, er
tankstationen omfattet af returdampbekendtgørelsen4.
Tilsynet tog udgangspunkt i de nævnte bekendtgørelsers krav til
egenkontrol og ekstern inspektion.
Ejerforhold
Ejerforhold (da det ikke er sikkert, at butikspersonalet har noget at gøre
med evt. autoværksted/vaskehal).
Egenkontrol og ekstern inspektion af olietanke og rørsystemer
Kort redegørelse for de tekniske installationer (hvor mange olietanke,
størrelse, enkeltvæggede, dobbeltvæggede, elektronisk pejleudstyr,
alarmer…).
Evt. uregelmæssigheder, manglende dokumenter eller overtrædelser.
Egenkontrol og ekstern inspektion af afløbsinstallationer
Kort redegørelse for de tekniske installationer (sandfang, OBU’er,
magasinbrønd, seneste tømning, alarmer, evt. spildevandstilladelse).
Opdel imellem evt. OBU fra salgsplads og vaskehal.
Evt. uregelmæssigheder, manglende dokumenter eller overtrædelser.
Egenkontrol og ekstern inspektion af dampretursystem
Kort redegørelse for de tekniske installationer (hvor mange standere, evt.
det årlige benzinsalg, er miljøsikringshåndbogen OK?).
Evt. uregelmæssigheder, manglende dokumenter eller overtrædelser.
Øvrig egenkontrol og ekstern inspektion
Evt. andre konstaterede forhold
Brugerbetaling
I henhold til § 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen5, skal tilsyns- og
godkendelsesmyndigheden opkræve brugerbetaling. Taksten er i 2015 sat
til 308,70 kr. pr. time. Opkrævning for perioden 1. november 2014 til 31.
oktober 2015 bliver udsendt i november 2015.
I henhold til bekendtgørelsens § 6 kan vi ikke dispensere fra reglerne. Af
bekendtgørelsens § 7 fremgår det, at vores afgørelse ikke kan påklages til
anden administrativ myndighed.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller andre
miljømæssige forhold, er I velkomne til at kontakte mig på telefon 56 20 30
45 eller på e-mail: nbonk@faxekommune.dk.

udgaver).
4 Bekendtgørelse nr. 1158 af 7. december 2011 om begrænsning af udslip af dampe ved
benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
5

Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter

lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Med venlig hilsen
Nina Bonke Mikkelsen
Miljømedarbejder
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