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Center for Plan & Miljø

Ansøgning om fritagelse for deltagelse i tømningsordningen for olie- 
og benzinudskillere

1. Virksomheden
Virksomhedens navn:

Kontaktperson:

Adresse: Postnr.: By:

Tlf. nr.: E-mail:

CVR-nr.: P-nr.:

2. Transportør
Virksomhedens navn:

Kontaktperson:

Adresse: Postnr.: By:

Tlf. nr.: E-mail:

CVR-nr.: P-nr.:

3. Affaldet
Beskrivelse af affaldet:

EAK-kode(r):

4. Behandlingsanlæg
Virksomhedens navn:

Adresse: Postnr.: By:

CVR-nr.: P-nr.:

Miljøgodkendelse dato:

Godkendt til affaldstyper:
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5. Olie- og benzinudskiller

Antal olie- og benzinudskillere:

Type:

Kapacitet: l/s Størrelse: m3

Dato: Underskrift: 

Vejledning om fritagelsesansøgning

Faxe Kommune meddeler fritagelse for benyttelsespligten for den kommunale tømningsordning for 
olie- og benzinudskillere hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæs-
sigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -
gebyrer og -aktører m.v. § 13, stk. 1. 

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -
aktører m.v.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for benyttelses-
pligten i § 12, stk. 1, for så vidt angår farligt affald, som ikke er kildesorteret affald egnet til materia-
lenyttiggørelse, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt for-
svarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Kommunalbestyrelsen skal som dokumentation 
forlange kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende af-
faldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle 
den pågældende affaldstype.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er gældende, så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkend-
te anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågælden-
de affaldstype.

Stk. 3. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene be-
skrevet i stk. 2 med henblik på, at virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning for far-
ligt affald.

Når virksomheden vælger ikke at benytte den kommunale tømningsordning for olie- og benzinud-
skillere overgår ansvaret for, at affaldet håndteres og behandles/bortskaffes lovligt til virksomhe-
den som affaldsproducent. Det vil således være virksomhedens ansvar, at den transportør der an-
vendes overholder lovgivningen og at den efterfølgende behandling af affaldet foregår forsvarligt 
og i overensstemmelse med lovgivningen.

Håndteringen af affald fra olie- og benzinudskillere skal til enhver tid foregå i overensstemmelse 
med de gældende bekendtgørelser og Faxe Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald.

Følgende dokumentation skal vedlægges det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema:
 Kopi af aftale mellem affaldsproducent og transportør/indsamler om kontrol/tømning af 

olie- benzinudskiller og håndtering af affald herfra.
 Kopi af aftale mellem transportør/indsamler og modtage-/behandlingsanlæg. 
 Kopi af modtageanlæggets miljøgodkendelse.


