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07-112019

Type

Status

Kommentar

Aftale

Meddelt

Forvaskepladsen grænser op til et regnvandsbassin. Den sydlige del af forvaskepladsen har fald mod regnvandsbassinet,
hvorfor der er risiko for at der sker overfladeafstrømning af
spildevand fra forvaskepladsen til regnvandsbassinet. På
denne baggrund er det aftalt, at virksomheden indsender et
løsningsforslag til forhindring af overløbet.
Virksomheden er blevet orienteret om, at forvaskepladsen tages ud af drift, indtil forholdene er blevet bragt i orden.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Der er tale om en vaskehal fra WashWorld med et biologisk vandrensesystem type Christ BioClear.
Ved anvendelse af Christ BioClear, rense- og recirkuleringsanlæg er det muligt at genbruge vaskevandet i vaskeprocessen, og der udledes kun biologisk renset spildevand i mindre mængder til det offentlige spildevandssystem.
Vaskehallen er i drift i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00. Al maskinvask og tørring vil ske for lukkede porte.
Ved fuld kapacitet er der for anlæggets 2 vaskehaller estimeret 50.000 bilvask/årsbasis.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen

Hverdage

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Miljøledelse

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Der er etableret støjreducerende tiltag på den østlige side af vaskeanlægget (ved porten) samt langs skellet til nabobeboelsen mod øst.
Siden etablering af støjreducerende tiltag har kommunen ikke modtaget
flere klager over støj fra virksomheden.
Virksomheden er meget opmærksom på, at aktiviteterne udføres bag
lukkede porte.
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Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Forvaskepladsen grænser op til et regnvandsbassin. Den sydlige del af
forvaskepladsen har fald mod regnvandsbassinet og ikke mod afløbet,
hvorfor der er risiko for, at der sker overfladeafstrømning af spildevand
fra forvaskepladsen til regnvandsbassinet. På denne baggrund er det aftalt, at virksomheden skal genindrette forvaskepladsen i overensstemmelse med tilslutningstilladelsen.
Virksomheden er beliggende i spildevandsområde 0.3.57, hvor der er
separatkloakeret.
Spildevandet afledes til Aalborg Renseanlæg Vest.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Vaskehallen er etableret med biologisk vandrensesystem, hvorfor der
ikke er krav om montering af udskilleranlæg, jf. Miljøstyrelsens fortolkning af 26. januar 2004.
Evt. benzin- og olieindhold i vaskevandet vil dels blive nedbrudt af sæbestofferne og dels nedbrudt via rensningsforanstaltningerne.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Vaskeprodukter bliver opbevaret i et lukket rum med tæt gulv og et gulvafløb, som er tilkoblet spildevandsledningen.
Kommunen har ifm. en gennemgang af datablade for virksomhedens
nye vaskeprodukter vurderet, at vaskekemikalierne ikke indeholder A- og
B-stoffer.

Affald
Kontrolpunkt
Affald, farligt

Tilsynskommentar
Flydeslam fra sandfang og lamelseparatoren bortskaffes efter reglerne
om farligt affald.
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresseområder.

Planforhold

Ifølge kommuneplanen er ejendommen beliggende i byzone og ifølge
rammerne ligger ejendommen i et centerområde (4.3.C1). Endvidere er
ejendommen omfattet af lokalplan 4-3-101 og ifølge lokalplanens anvendelsesbestemmelser er området udlagt til service, butiksformål, tekniske
anlæg og lignende.
Vaskeanlægget er tilkoblet et overvågningssystem og i tilfælde af fejl vil
anlægget bliver deaktiveret, og virksomheden får automatisk besked
herom. Der er således ikke risiko for, at der sker afledning af urenset
processpildevand til spildevandsledningen.
Ejendommen er beliggende i et område med krav om analyser.
Efter reglerne i Jordforureningsloven er ejendommen udgået inden kortlægning.
Under tilsynet blev der ikke konstateret tegn på forurening på virksomhedens arealer.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Jordforurening

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*
Bæredygtighed*

Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der er tale om en
helt ny vaskehal med energi- og miljøvenlige vaskeprocesser, hvor anlægget bl.a. har et væsentligt mindre vandforbrug end de traditionelle vaskehaller.
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