
 

 

Regulativ for kontrol og tømning af 
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Formål 
 
Formålet med dette regulativ er at sikre, at kontrol og tømning af olie- og 
benzinudskillere med tilhørende sandfangsbrønde foretages med jævne 
mellemrum, så risiko for forurening fra udskillerne reduceres. Det er ligele-
des formålet at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse 
af affaldet herfra. 
 
 
1.0 Lovgrundlag 
 
Regulativet er udarbejdet i henhold til: 

• Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om lov om miljøbe-
skyttelse. 

• Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald. 
 
 
2.0 Gyldighedsområde 
 
Enhver grundejer eller virksomhed i Randers Kommune, som har etableret 
olie- og benzinudskiller på sin ejendom, er omfattet af regulativet. Alt affald 
fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang er omfattet af dette 
regulativ. 
 
 
3.0 Kontrol- og tømningsordning 
 
Randers Kommune indgår aftale med en entreprenør om tømning og tek-
nisk kontrol af alle olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.  
 
Alle olie- og benzinudskillere skal tømmes efter behov, og senest når den 
opsamlede olie- og benzinmængde udgør 75 % af udskillerens opsam-
lingskapacitet. Olie- og benzinudskillere skal kontrolleres / tømmes mindst 
1 gang årligt af den entreprenør, der forestår indsamlingen for Randers 
Kommune. 
 
Hvis udskilleren generelt skal tømmes oftere end en gang om året, tilpas-
ses frekvensen for faste tømninger i overensstemmelse med dette behov. 
Ved lejlighedsvise behov (f.eks. i forbindelse med uheld) skal grundejeren 
selv rekvirere ekstra tømninger. Disse ekstra tømninger skal meddeles til 
Randers Kommune umiddelbart efter. 
 
Hvor der er etableret sandfang i forbindelse med olie- og benzinudskille-
ren, kontrolleres / tømmes sandfanget ved den årlige tømning. 
 
Der skal være maksimal vandstand i udskilleren. Ved bundtømning skal 
grundejeren / virksomheden sikre sig, at udskilleren straks efter tømningen 
bliver efterfyldt med vand til maksimal vandstand.  
 



  

Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved olie- og benzinudskilleren, 
skal grundejeren / virksomheden hurtigst muligt lade dette udbedre. 
Randers Kommune kan i særlige tilfælde, hvis der er begrundet mistanke 
om fejl eller mangler, foretage ekstra kontrol eller tømning af en olie- og 
benzinudskiller på grundejerens regning. 
 
Randers Kommune eller dennes transportør sikrer, at affaldet bortskaffes 
til miljøgodkendt virksomhed. 
 
 
4.0 Grundejerens ansvar 
 
Grundejeren / virksomheden er forpligtiget til at tilmelde olie- og benzinud-
skillere til ordningen og lade dem kontrollere og tømme som beskrevet i 
punkt 3.0. Såfremt driften af en olie- og benzinudskiller ophører, kan den 
afmeldes ordningen. 
 
Inden etablering af en olie- og benzinudskiller skal ejer/bruger søge om 
godkendelse heraf hos Randers Kommune. 
 
Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte 
grundejer / virksomhed for det fulde ansvar for en eventuel forurening. 
 
Grundejeren / virksomheden skal sikre let og umiddelbar adgang til olie- og 
benzinudskilleren, således at der er uhindret adgang til udskilleren for en-
treprenørens materiel og mandskab. Endvidere skal Randers Kommune 
eller dennes entreprenør kunne foretage kontrol af udskilleren inden for 
normal arbejdstid. 
 
 
5.0 Administrative bestemmelser 
 
5.1 Administration  
Administrationen af bestemmelserne i dette regulativ varetages af Randers 
Kommune.  
 
5.2 Dispensation  
Kommunen kan under særlige omstændigheder dispensere fra bestem-
melserne i dette regulativ. En dispensation kan højst meddeles for 4 år ad 
gangen. Ansøgning herom indsendes til Randers Kommune.  
 
5.3 Fritagelse  
Kommunen kan under særlige omstændigheder meddele fritagelse fra be-
stemmelserne i dette regulativ. En fritagelse kan meddeles, hvis olie- og 
benzinudskilleren er midlertidig ude af drift og kan højst meddeles for 1 år 
ad gangen. Ansøgning herom indsendes til Randers Kommune.  
 
5.4 Tilsyn og håndhævelse  
Randers Kommune fører tilsyn med, at reglerne i regulativet overholdes. 
 



  

5.5 Straffebestemmelser  
Overtrædelse af reglerne i dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf. 
Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen. 
 
5.6 Klage  
Randers Kommunes afgørelser truffet efter dette regulativ kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed. 
 
5.7 Gebyr  
For kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere samt kontrol af sand-
fang betales de gebyrer som byrådet har fastsat/godkendt.  
 
Gebyr for obligatorisk årlig kontrol og evt. tømning af olie- og benzinudskil-
lere opkræves af kommunen 1 gang årligt i forbindelse med de kommunale 
ejendomsskatter eller opkræves på særskilt faktura. 
 
Tømninger herudover samt tømning af sandfang afregnes direkte mellem 
grundejer / virksomhed og entreprenøren. 
  
 
6.0 Ikrafttrædelse 
 
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2008. 
 
Samtidig med vedtagelsen af dette regulativ ophæves alle regulativer om-
handlende olie- og benzinudskillere gældende i de tidligere Nørhald, Pur-
hus og Randers Kommuner samt de dele af de tidligere Langå, Mariager 
og Sønderhald Kommuner, der er sammenlagt til Randers Kommune.  
 
Således vedtaget af Randers byråd den 19. november 2007. 
 
 
 
 
Henning Jensen Nyhuus 
borgmester 
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