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Tømningsordning for Olie- og benzinudskillere
Du har som virksomhed mulighed for at tilmelde dig SMOKAs tømningsordning for olie- og
benzinudskillere og sandfang.
Som totalentreprenør står SMOKA for alle opgaver ved håndtering og bortskaffelse af farligt
affald fra olieudskillere.
Ydelsen omfatter telefonrådgivning, vejledning hos kunden, tilsyn, tømning, vejning,
transport, dokumenthåndtering og behandling.
Tømningsordningen administreres af SMOKA.

Olieudskiller og sandfang
Hvad er en olie- og benzinudskiller?
En olie- og benzinudskiller er et anlæg/foranstaltning, der er etableret i forbindelse med et
afløbssystem. Formålet med udskilleren er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet
før det ledes til et rensningsanlæg.
Hvis der ledes olie- eller benzinrester til et rensningsanlæg, kan det føre til, at den
biologiske rensning af spildevandet bliver ødelagt. Derfor er det vigtigt, at en olie- og
benzinudskiller vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Hvad er et sandfang?
Hvis sand eller grus forekommer i spildevandet, anbringer man et sandfang før
udskilleren. Et sandfang sikrer, at sand og tunge partikler bundfældes, før spildevandet
løber til udskilleren.

Interessenternes opgaver
Det gør SMOKA








Indgår aftaler med behandlingsanlæg
Rådgiver virksomheder om
tømningsordningen for olie- og
benzinudskillere.
Indgår tømningsaftaler med
virksomhederne.
Gennemfører tilsyn og tømning af
olie- og benzinudskillere.
Bortskaffer olie- og benzinaffald til
godkendt behandlingsanlæg.
Leverer årlig opgørelse over
mængder til kommunen.

Det gør Kommunen




Tilmelder det antal virksomheder, der
skal være omfattet af ordningen.
Står for information til virksomhederne
om olie- og benzinudskiller.
Giver fritagelser til de virksomheder der
ønsker dette og informerer SMOKA

Det gør virksomheden




Sørger for at der er tilgang til
olieudskilleren når vi kommer.
Kvitterer på arbejdsseddel for udført
arbejde.
Løbende kontrol og vedligeholdelse med
olie- og benzinudskillere

Ydelser: tilsyn, skimning og tømning
Ydelsen omfatter tilsyn, skimning eller tømning af olie- og benzinudskillere med tilhørende
sandfang. Tillægsydelser kan rekvireres.
Tilsyn:
Tilsyn omfatter kontrol af olie- og
benzinudskillere med tilhørende sandfang.
 Pejling af olielag/bundslam i
udskilleren, med pejlestok, vandhenter
eller elektronisk måleudstyr.
 Kontrol af udskillerens tilstand. Evt.
anormalitet i form af revner, huller m.v.
 Kontrol af alarm og flydelukke, dvs. det
kontrolleres om de anvendes korrekt.
 På baggrund af pejleresultat vurderes,
om der evt. skal foretages en skimning
eller tømning.

Tømning:
Der foretages en årlig undersøgelse af
affaldsmængden i udskillere og sandfang
ved:
 Pejling af olie/bundslam, i udskilleren.
 Tømning, dvs. opsugning af olie/benzin og
bundslam, hvorved forstås fjernelse af
olie/benzin, slam, sand og sten i udskiller.
 Opfyldning med vand, således at der efter
tømning er tilstrækkeligt med vand i olieog benzinudskilleren til at den kan fungere
efter hensigten.
 Bundsugning af tilhørende sandfang.

Skimning:
 Skimning foretages, hvis kontrollen
viser op til 3 cm olie/benzin, som ligger
i et lag ovenpå vandet. Olien suges op.

Tillægsydelser:
 Tæthedsprøvning.
 Tømning af vejbrønde.

Det kan ikke understreges nok, at den årlige undersøgelse fra SMOKA ikke må stå alene.
Virksomheden har ansvaret for den løbende kontrol og vedligeholdelse med olie- og
benzinudskillere. Det er en god ide at pejle sandfang og olieudskiller hver måned eller
hvert kvartal for at se om tømningsfrekvensen er tilstrækkelig.

Tømningsaftale
Når du tilmelder dig tømningsordningen, kommer vi med faste intervaller og pejler eller
tømmer de tilmeldte udskillere og sandfang. Det er muligt at bestille ekstra tømninger, hvis
du får behov for dette.
Virksomheden modtager en mail fra SMOKA ca. 10 dage inden SMOKA kommer ud for at
tømme virksomhedens sandfang og olieudskiller.
Hvis virksomheden ønsker at chaufføren kommer
ind og meddeler sin ankomst inden tømningen
begynder, skal I kontakte os og få det skrevet ind
i tømningsaftalen.
Når tømningen er færdig, kommer chaufføren ind
på kontoret og afleverer en arbejdsseddel som
forklarer, hvor meget olie og sand vi har suget op
og fra hvilke udskillere.
Virksomheden kvitterer på arbejdssedlen for det
udførte arbejde. Arbejdssedlen skal
virksomheden beholde og fremvise i forbindelse
med myndighedstilsyn.

Yderligere information om denne ordning
Kontakt SMOKAs kundeservice på 33 22 32 37 / mail: smoka@smoka.dk

