
Ansøgning om fritagelse for deltagelse i den kommunale 
tømningsordningen for olie- og benzin udskillere samt sandfang 

Vejledning om fritagelsesansøgning 

Det er den affaldsproducerende virksomhed – ikke transportøren – der kan opnå fritagelse fra at benytte en 
kommunal ordning jf. den gældende affaldsbekendtgørelse.  
Fritagelse kan gives såfremt virksomheden godtgør, at det farlige affald vil blive håndteret miljømæssigt  
forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. 

Når virksomheden fravælger den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt sandfang 
overgår ansvaret for, at affaldet håndteres og behandles/bortskaffes lovligt til virksomheden som affalds- 
producent. 
 

OBS: Dokumentation på modtageanlæggenes miljøgodkendelse skal vedlægges 

1. Virksomheden 
Virksomhedens navn: 

Adresse: 

Tlf. nr.: 

CVR-nr.: 

Postnr.:

E-mail:

P-nr.:

By: 

2. Transportør 
Virksomhedens navn: 

Adresse: 

Tlf. nr.: 

CVR-nr.: 

Postnr.:

E-mail:

P-nr.:

By: 

3. Affaldet 
Beskrivelse af affaldet: 

EAK-kode(r): 

Behandling: 

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til: Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, 
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller pr. E-mail til virksomhed@holb.dk. 



 

4. Behandlingsanlæg 
Virksomhedens navn: 

Adresse: 

CVR-nr.: 

Miljøgodkendelse dato: 

Godkendt til affaldstyper: 

Postnr.:

P-nr.:

By: 

5. Olie- og benzinudskiller samt sandfang 

Antal olie- og benzinudskillere: 

Type: 

Kapacitet: 

6. Privat tømningsordning 

Bliver olie- og benzinudskiller kontrolleret mindst 1 gang årligt og tømt hvis
der konstateres slam? 

Ja Nej

l/s Størrelse: m³

Antal sandfang:

Bliver sandfang oprenset ved den årlige kontrol og tømning

Foretages en tømning hvor kun olien suges op af olie- og benzinudskilleren
hvis der konstateres mere end 2 cm olie i toppen, men ikke slam i bunden 
af olie- og benzinudskilleren?

Bliver olie- og benzinudskiller bundtømt mindst 1 gang hvert 3. år?

Udfyldes der et kontrolskema hvor opsuget/indsamlet mængde samt
eventuelle skader, fejl eller mangler på olie- og benzin-udskiller samt 
sandfang som observeres under tømningen registreres?

Sendes en kopi af kontrolskemaet til kommunen?

Kontaktes kommunen straks hvis der konstateres kritisk skade, f.eks. hul
under vandoverfladen i olie- og benzinudskilleren som giver risiko for 
udsivning af olie til undergrunden. 

Dato: Underskrift: 

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til: Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, 
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk eller pr. E-mail til virksomhed@holb.dk. 
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