Tilsynskampagne jf. Tilsynsbekendtgørelsen nr. 497 af 15. maj 2013.
§6 stk. 2: Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt en gang om året den samlede konklusion af
sin indsats i forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og effekter.

RAPPORT
Tilsynskampagne – olie- og benzinudskillere på benzinstationer – november 2015.
Baggrund
Benzinstationer skal have afløb til kloak via olie- og benzinudskiller. Udskilleranlæg på
benzinstationer skal således leve op til kravene i bekendtgørelse nr. 555 af 09.06.2001 om
forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg.
Vesthimmerlands Kommune fører ikke løbende tilsyn med benzinstationer. Kommunen har
derfor fundet behov for at føre en kampagne med fokus på, om stationernes olie- og
benzinudskillere lever op reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen, for at forebygge jord- og
grundvandsforurening fra udskilleranlæggene.
Mål
Målet for kampagnen er dels at få eventuelle overtrædelser lovliggjort, og dels at få gjort
virksomhederne opmærksomme på, at kommunen har fokus på at reglerne overholdes, og på
at forebygge forurening fra olie- og benzinudskilleranlæg. Det er hensigten, at virksomhederne
får øget fokus på vigtigheden af at føre regelmæssig kontrol med anlæggene.
I forbindelse med udvælgelse af virksomheden til tilsynskampagnen, er der bevidst valgt
benzinstationer fra flere forskellige benzinkæder i Vesthimmerlands kommune. Dette er gjort
for at opnå et kendskab til de forskellige benzinstationskæders miljøprocedurer for kontrol og
eftersyn af olie- og benzinudskillere.
Resultat af kampagnen
Kommunens virksomhedsteam varslede i november 2015 tilsyn på 10 virksomheder, der alle
er registret som enten Q01 – Autoværksteder eller W05 - Tankstationer.
Alle 10 virksomheder havde afløb fra påfyldningsplads og salgsplads via olie- og
benzinudskiller i overensstemmelse med reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen.
7 virksomheder havde desuden vaskehal, med afløb via særskilt olie- og benzinudskiller.
Alarmer var på alle stationer i overensstemmelse med reglerne i
benzinstationsbekendtgørelsen.
Alle virksomheder var tilmeldt en automatisk tømningsordning af olie- og benzinudskillere på
benzinsalgsstederne, og kunne fremvise dokumentation for seneste tømning og kontrol.
Effekt
Virksomhederne opfylder generelt lovkravene, men har nu mere fokus på vigtigheden af at
reglerne overholdes, så forurening kan forebygges.
Konklusion
Ved at kommunen har fokus på olie- og benzinudskillere på benzinsalgsstationer ved tilsyn
tilskyndes virksomhederne til at overholde lovgivningen, idet forurening fra anlæggene kan
medføre store miljømæssige konsekvenser og udgifter til forureningsundersøgelse og oprensning.

