Aalborg Kommune, Miljø, MEF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos 7-eleven/Shell, Østergade 27, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

23.08.2016

Til stede ved tilsynet

Kasper Jensen og Bjarne Jensen, repræsentanter for virksomheden
Kamma Raunkjær, Aalborg Kommune, Miljø

Telefon

98241793

CVR nr.

30259157

E-mail

711dk496@7-eleven.dk

P. nr.

1017167762

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand
Risikoscore

3,74

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

Indskærpelse

Driftstider af vaskehal jf. autobekendtgørelsen

Indskærpelse

Mangler rapport fra dokumentation fra ekstern inspektion af
dampretursystem.
Mangler dokumentation for funktionsafprøvning af alarm i
olie- og benzinudskiller
Dokumentation for udførelse af kvartalsvis egenkontrol af
dampretursystem skal fremsendes

21-062013
21-062013
21-062013
02-092016

Indskærpelse
Aftale

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er med i 7-eleven og Shell kæderne. Der er ikke ændret på virksomhedens aktiviteter,
indretning eller drift siden sidste tilsyn. Der drives servicestationsaktivitet, vaskehal samt pusleplads for
biler.
Virksomheden har åbent i tidsrummet fra 6 – 23 på hverdage og fra 7 – 23 i weekenderne.
Der er 2 ansatte omregnet til fuld tid.
Butikken opvarmes med elvarme (aircondition).
Produktionsareal
Antal ansatte i produktionen
(m2)
Hverdage
2
6 - 23
Miljøledelse

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage
7 - 23
7 - 23

Luftemissioner
Kilde
Id
1

Aktivitet/proces

Stof

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)

Oliefyr

Rumopvarmning:
El-opvarmning via aircondition

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Da oliefyret kun er i drift, når det skal kontrolleres, er der planer om at få
det fjernet. Der blev gjort opmærksom på, at fyringsolietanken skal anmeldes taget ud af drift/fjernet, når oliefyret fjernes.
Luft, egenkontrol af dampre- Miljøsikringshåndbog blev gennemset. Dampretursystem skal kontrolletursystem
res hvert kvartal. Der manglede dokumentation for egenkontrol fra de
sidste 2 kvartaler.
Luft, ekstern kontrol af damp- Hvert andet år foretages ekstern inspektion - herunder kalibrering af
retursystem
Force. Sidste kalibrering var i 4. kvartal 2014 (10. december 2014). Der
forelå rapport fra ekstern kontrol af dampretursystem 4. januar 2016 i
miljøsikringshåndbogen. Wayne foretager årligt eftersyn og service.
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Støj
Id

Støjkilder

1
2

Vaskehal
Kompressor

Kontrolpunkt
Støj

Kildestyrke
dB(A)

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)
Lukket port, døre og vinduer
Lyddæmpende kasse

Tilsynskommentar
Vaskehallen må kun være i drift fra kl. 7.00 til kl. 22.00 p. g. a. tæthed til
boliger (under 100 m). Porten låses kl. 22.00.

Spildevand
Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?
Krav
Id

Id

Aktivitet/proces

Ja, se vilkår

Udledt spildevand
(l/sek. Mængd
)
e pr. år

Nej

Rensning

Enhed

max
1

Vaskehal

2

Påfyldnings- og salgsplads

Olie- og benzinudskillere
Id

Aktivitet/proces

Type

Kapacitet
(l/s)

Volumen
(l)

Sandfang
(l)

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskiller, funktionsafprøvning af alarm

Der forelå dokumentation for at alarm i olie- og benzinudskiller var blevet
funktionsafprøvet inden for det sidste år. jf. Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg,
nr 555 af 9. juni 2011, §12, stk 2. Funktionsafprøvning fandt sted den 15.
juni 2016.

Olie- og kemikalietanke
Id

Indhold

Kontrolpunkt
Olietanke

Volumen
(l)

Etableret, ca.

Placering

Standeranlæg

Tilsynskommentar
Der er 4 tanke med 15.000 l i hver fra 1990 samt en 2500 l fyringsolietank fra 1990.
I de 4 15.000 l tanke er der:
1. V-power, benzin
2. Diesel
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
3. Blyfri 95, benzin
4. Blyfri 92, benzin

Olietanke på/over 6000 l,
tæthedspr/insp

Tanke på 15.000 l er tæthedsprøvet/inspiceret i 2008.

Olietanke på/over 6000 l,
beh.regnskab

Der blev forevist dokumentation for, at der er foretaget månedlig beholdningsregnskab. Afvigelser er blevet vurderet. Der er ikke konstateret lækager. Beholdningen pejles hver 10 minut og en alarm træder i kraft ved
f.eks. lækage eller tyveri. Shell overvåger elektronisk registrering af beholdning.
Der var ikke tegn på utætheder af belægninger.

Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl
Olietanke, indretn./drift,
salgsplads

Der var ikke tegn på utætheder af belægninger.

Affald
Affaldsart Oplag

Blandet
brændbart
Papir og
pap

Enhed

Opbevaring
Beholder
Volumen (BeskytType
telse)
(l)
Container lukket

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Beholder lukket

Kontrolpunkt
Affald, sortering

Tilsynskommentar
Det blev anbefalet at overveje sortering af plastaffald til genanvendelse.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Bæredygtighed

Tilsynskommentar
Udearealer: Der foregår ikke udendørs aktivitet, der kan give anledning
til forurening af overfladevand.
Energi: Elforbruget følges. Det er konstateret, at elforbruget er meget
højt. Det er bl.a. frostskabene, som har et meget højt elforbrug. Der er
dialog med 7/Eleven, som ejer bygningen og dermed skal foretage investering i energibesparende tiltag.
Vand: Der anvendes genbrugsvand, idet vand i vaskehallen recirkuleres.
Kemikalier: Der anvendes miljømærkede vaskeprodukter.
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