Evaluering af tilsynskampagne 2017 på virksomhedsområdet
Virksomhedsgruppen i Team Miljø i Ringsted Kommune har i 2017 udført en tilsynskampagne i
overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens § 6. Kampagnen var en gentagelse af kampagne fra 2016,
som omhandlede tætbelægning og vedligeholdelse af vaskepladser. Kampagnen blev valgt fordi hele
Ringsted Kommune ligger oven på drikkevandsressourcer.

Målet for kampagnen
Kampagnens overordnede mål/formål var:



At sikre, at vaskepladsernes tilstand lever op til gældende krav
At øge virksomhedernes bevidsthed om vedligeholdelse af deres vaskepladser

Kampagnens konkrete mål var at udføre fysiske tilsyn hos otte virksomheder med vaskepladser. To af
tilsynene var opfølgninger fra den forrige tilsynskampagne.

Resultater af kampagnen
Kampagnen blev gennemført i uge 3 i januar måned i 2017. Der blev besøgt syv virksomheder med
vaskepladser. Der blev udført 8 varslede tilsyn. To af tilsynene er opfølgninger på indskærpelser fra
tilsynskampagnen gennemført i 2016. Den ene af opfølgningerne blev udsat til marts måned på grund af
frost, som forhindrede gravearbejdet. Dette tilsyn blev gennemført, når frosten var forsvundet. På den
anden opfølgning viste tilsynet, at vaskepladsen var reetableret, så der ikke længere var en stor lunke ved
siden af afløbet, hvor vaskevandet kunne samle sig.
Håndhævelser
På et af tilsynene viste det sig, at afledningsforholdene fra vaskepladsen aldrig var blevet færdiggjort.
Vaskepladsen var dog i fin stand. To af tilsynene hvor vaskepladser var udenfor. Her blev der observeret
revner i vaskepladsen. Det ene tilsyn medførte en indskærpelse i henhold til vilkår om tætbelægning i
tilslutningstilladelsen. Ved det andet tilsyn blev der indgået aftale om at vaskepladsen skulle repareres.
Begge virksomheder fik frist til at få repareret deres vaskepladser i løbet af marts måned og begge
vaskepladser er efterfølgende blevet repareret i foråret 2017.
Alle de håndhævelser, som kampagnerne har medført har været på udendørs vaskepladser. Udendørs
vaskepladser er mere udsatte for vejrliget.
Resultat af tilsyn
Antal tilsyn
Udleveret informationsmateriale
Indskærpelser
Henstillinger

Antal
8
7
1
1

Vurdering af kampagne
Det er kommunens vurdering, at resultaterne viser det fortsat har været en relevant kampagne. Ud af otte
tilsyn var der synlige skader på to af vaskepladserne, og to af tilsynene var opfølgninger på håndhævelser.
Resultatet viser, at det er vigtigt at øge virksomhedernes fokus på vedligeholdelse af deres vaskepladser, så
de fungere optimalt og revner og lunker i belægningerne bliver udbedret for at forhindre eventuelt
forurening af undergrunden.
Der er efterfølgende udført tilsyn på de vaskepladser, der har haft skader. Begge pladser er udbedret og
fremstår nu uden revner.
Derudover har kampagnen afstedkommet, at de udførte fysiske tilsyn kunne tælle med som prioriterede
tilsyn, og dermed bidrage til kommunens overholdelse af tilsynsmålene i tilsynsbekendtgørelsen.

