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Subject: SV: JAU2, Sags-nummer 09.20.02-K08-33-21
From: Heidi Pejter Kristensen <hekr@lolland.dk>
Date: 07-01-2022 09:46
To: 'Jørn Jørgensen' <jj@jau2.com>
Hej Jørn
Beklager utydeligheden på lovhenvisningerne. Der var en fejl i vores skabelon til tilsynsrapporten,
som nu er rettet. Jeg har vedhæftet en ny version, hvor du kan læse det tydeligt.
Spildolie
Definitionen på spildolie er lovbestemt og ikke afgjort på kommunalt niveau. Udtrykket spildolie er
mest brugt i daglig tale, mens det i lovgivningen er betegnet som olieaffald.
I henhold til affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2512 af 10. december 2021) er definitionen af
olieaffald følgende:
§ 3 nr. 35:
Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er
blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer
og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.
I bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1337 af 8. december 2019) er det i bekendtgørelsens bilag 4
udspecificeret til autoværkstedsbranchen:
Bilag 4
Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af udtjente motorkøretøjer, jf. § 12, eller
i forbindelse med reparation og vedligeholdelse, jf. § 14, skal håndteres på følgende måde
Olie:
Olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring og hydropneumatiske systemer afleveres i
en selvstændig fraktion til kommunale ordninger for spildolie eller til virksomheder, hvortil
affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.
Håndtering af spildolie og olie fra olieudskillere
Da jeg udarbejdede denne mail blev jeg lige opmærksom på, at det olieholdige vand fra
olieudskillerne skal afleveres som én separat fraktion, mens den øvrige spildolie skal afleveres som
én fraktion. Olieholdigt vand fra olieudskillere betegnes som ikke-genanvendelig farligt affald, og
spildolie er genanvendeligt farligt affald. Hvis de 2 oliefraktioner ikke i forvejen holdes hver for sig,
vil jeg bede dig om at gøre dette fremadrettet.
Er der fortsat spørgsmål, må du endelig kontakte mig igen.
God dag
Med venlig hilsen

Heidi Pejter Kristensen
Miljøsagsbehandler

Direkte tlf. 5467 6459
hekr@lolland.dk
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Lolland kommune er blevet Vild med Vilje
Klik på billedet for at se mere

Fra: Jørn Jørgensen <jj@jau2.com>
Sendt: 7. januar 2022 07:46
Til: Heidi Pejter Kristensen <hekr@lolland.dk>
Emne: JAU2, Sags-nummer 09.20.02-K08-33-21

Hej Heidi.
Tak for tilsendte rapport.
Du skriver at jeg må henvende mig, såfremt der er yderligere der skal uddybes. Derfor denne "post".
Eftersend venligst de nederste linjer på side 2 i et læsbart format,
og
Hvad er definitionen på "spildolie" ? Her tænker jeg ikke blot på den definition som forvaltningen i
Lolland Kommune / Lolland Kommune Teknik og......udvalg har valgt. Jeg tænker på den definition af
"spildolie" som Miljøstyrelsen / Miljøministeriet arbejder efter. Og altså den definition der indgår i
"Autoværkstedsbekendtgørelsen".
På forhånd tak for tilbagemelding.

-Med venlig hilsen

JAU2 A/S - Maribo PAVA Center
Jørn Jørgensen
AICO - Altmuligmand
Tlf. direkte 54 76 13 07
Hovednummer 54 75 76 77
- os med landsdelens næstbedste service.
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