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Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven.
På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Autobranchevirksomhed
Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:
•

Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker
ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.
Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).
EGENKONTROL
Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER
Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.
BELIGGENHED
I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 310103BL udlagt til bolig- og erhvervsformål
INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden forhandler biler - primært engroshandel til andre bilforhandlere og herunder
går ca. halvdelen til eksport.
Virksomheden foretager på værkstedet i begrænset omfang mindre reparationer og service af
egne biler til videresalg – f.eks. efterfyldning af olie og dækskifte. Større reparationer foretages på et eksternt værksted.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Virksomhedens maskinpark og –anlæg
Ud over diverse håndværktøj er der ingen særlige maskiner eller anlæg.
Antal ansatte
Der er i virksomheden beskæftiget 2 personer.
Driftstid
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

Begrænset arbejde på værkstedet i dagtimer (indenfor 7-18)
Normalt ingen drift i værksted
Normalt ingen drift i værksted

Opfølgning fra sidste tilsyn
Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.
STØJ
Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter.
Virksomhedens væsentligste støjkilder er til- og frakørsel af biler.
Der foreligger ingen klager over støj, og virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til støjgener.

LUFT
Oversigt over luftafkast
Virksomheden har ingen udsugningsanlæg, eller dermed forbundne afkast, da der ikke forekommer aktiviteter der fordrer udsugning.
Opvarmning
Værkstedet er uopvarmet. Ejendommen i øvrigt er fjernvarmeforsynet.

SPILDEVAND
Der afledes intet processpildevand fra værkstedet, og der er ingen gulvafløb.
AFFALD
Virksomheden har ingen eller kun en helt ubetydelig affaldsproduktion, som bortskaffes via de
kommunale ordninger.
Der var ingen biler, som vurderes at være skrotbiler.
BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring af flydende farligt affald
Ved tilsynet var der intet oplag af farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer
Tromle med motorolie, 200 liter, til efterfyldning på biler, placeret indendøre på betongulv.
Gulvet har opkant ved siderne, og der er ikke gulvafløb.
Det vurderes, at flydende råvarer ved spild eller uheld ikke vil kunne løbe ud på jord eller til
kloak.

Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 2. oktober 2018.

Henning I. Hansen
Akademiingeniør

