Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Vesterlund Autohandel
v/ Lars Vesterlund, Nørholmsvej 217, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

05-04-2019

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

40899237

CVR nr.

26832799

E-mail

vesterlundauto@gmail.com

P. nr.

1009391742

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

29-042019

Aftale

Meddelt

Sortering af øvrigt affald:
Virksomheden skal fremover sortere det blandede brændbare
affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap,
plast og småt brændbart affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Øvrige affaldsfraktioner bibeholdes fortsat.

29-042019

Aftale

Meddelt

Olietanke:
Lars Vesterlund fortalte, at der stod en ældre olietank i gården
efter den tidligere ejer. Den fik Lars fjernet, da han overtog
ejendommen i 1998. Lars fik ikke afmeldt tanken i BBR dengang. Det er derfor aftalt, at Lars får afmeldt tanken i BBR inden den 3. juni 2019.
Lars oplyste, at der er en indendørs olietank til oliefyret i privaten på ejendommen. Den er af ukendt alder. Tanken er rød og
firkantet.
Da der ikke er tydeligt tankskilt/tankattest til olietanken i privaten er den ikke lovlig opstillet, og den skal derfor straks tømmes, tages varigt ud af brug og afmeldes i BBR inden den 3.
juni 2019.
En eventuel ny tank skal ligeledes anmeldes til BBR-registret.
Anmeldelser til BBR skal ske på dette link: www.bygogmiljoe.dk. Søg på olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.
Den nævnte frist fritager ikke for ansvaret ved eventuel forurening ved den nuværende opbevaring.

29-042019

Aftale

Meddelt

Journalkrav for afleveret farligt affald:
For at leve op til autobranchebekendtgørelsens krav (§14) skal
virksomheden kunne forevise dokumentation på afleveret farligt affald for de sidste 5 år. Virksomheden skal straks finde en
brugbar løsning til at leve op til journalkravet.
En løsning kunne være at få bogholderen til at gemme en kopi
af bilag vedr. farligt affald i en affaldsmappe, som står på kontoret. Det er en løsning jeg har set fungere hos andre virksomheder, men I bestemmer selv journalformen.

29-042019

Aftale

Meddelt

Vask af biler:
Det er aftalt, at vask af biler på ejendommen ophører, idet der
ikke er en egnet vaskeplads.

10-122013

Henstilling

Efterkommet

Brugt kølervæske, bremsevæske og øvrigt flydende farligt affald skal placeres på en spildbakke eller lignende, som kan
rumme indholdet af den største beholder.

10-122013

Henstilling

Efterkommet

Olieholdigt jernaffald skal frasorteres og opbevares i en egnet
beholder indendørs eller i en overdækket egnet container.
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Dato

Type

Status

Kommentar

10-122013

Henstilling

Efterkommet

Plastkofangere skal sorteres i en særskilt fraktion og bortskaffes til godkendt modtager.

10-122013

Henstilling

Ikke relevant

Såfremt virksomheden anskaffer en olietank, skal den anmeldes til Aalborg Kommune på vedhæftede skema.

10-122013

Henstilling

Meddelt – ikke
efterkommet

I BBR er der registreret to overjordiske olietanke fra hhv. 1960
og 1968 på ejendommen. Det formodes, at tankene er sløjfet/fjernet, da de for længst er blevet forældet iht. olietankbekendtgørelsen – og dermed ulovligt. Sløjfningen af tankene er
imidlertid ikke anmeldt til Aalborg Kommune. Dette skal ske på
vedhæftede skema, hvorefter BBR kan tilrettes.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er et autoværksted, der foretager almindelige reparationsarbejder på biler. Virksomheden forhandler også brugte biler. Virksomheden er etableret i 2001, og har i 2013 fået etableret en tilbygning til værkstedet. Der er meddelt byggetilladelse til udvidelsen den 6. september 2011.
Der foretages ikke pladearbejde, slibning, lakering, undervognsbehandling eller vask af nogen art.
Værkstedet beskæftiger 2 medarbejdere, og er i drift mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl.
7.30 - 14.15.
Miljøledelse

Antal ansatte i produktionen

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Hverdage
2
7.30-16.00
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej

eller JA

, hvilke?

Oliefyret er erstattet af en luft til luft varmepumpe.

Aktiviteter på værkstedet
Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
Pladearbejde
Slibning
Lakering, herunder pletvis lakering
Undervognsbehandling
Bremsevask
Fælgvask i maskine
Motorvask
Bilvask, mekanisk
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Bilvask, manuel
Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner
Afkast fra:

Filterkrav

Højdekrav

Alle krav opfyldt?

Udstødningsgas

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Svejserøg

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Rensemiddeldampe

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Slibestøv

Ja

2 m over tagryg

Ja

Nej

Sandblæsning

Ja

2 m over tagryg

Ja

Nej

Lakering
Afstandskrav til forureningsfølsomt område
på 100m opfyldt
Ja
Nej

Ja
85% farvepartikler

OML-beregning
eller

Ja

Nej

Undervognsbehandling
Afstandskrav til forureningsfølsomt område
på 100m opfyldt
Ja
Nej

Ja
Olietåge 1mg/m3

Ja

Nej

20 mg/m3

Bekendtgørelsens bilag
1
OML-beregning
eller
Bekendtgørelsens bilag
1

Rumopvarmning:
Luft til luft varmepumpe
Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Der er ingen afkast fra værkstedet.
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Støj
Info vedr. støjkilde

Driftstid
Inde
Lukket
port

Aktivitet/Anlæg
*=Stærk støj
Pladearbejde*
Andet støjende
karrosseriarbejde*

Kl. 7-22
Kl. 22-7
Kl. 7-22
Kl. 22-7

Slibearbejde*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Sandblæsning*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Mekanisk autovask og tørring*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Højtryksspuling*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Kompressor

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Motorer mv. ved
ventilationsanlæg

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Anden støjende
aktivitet/anlæg (type
noteres u. kommentar)

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Trykluftværktøj,
slagnøgler m.m.)

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Kontrolpunkt
Støj

Placering
Inde
Åben
port

Ude

Afstand til støjfølsomt
område
0-20m
20>100
100m
m

Støj
ok?

JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ

Tilsynskommentar
Pga. beliggenheden skal virksomheden være særlig opmærksom på, at
al støjende aktivitet skal foregå indendørs for lukkede døre, porte og vinduer.

Spildevand
Info aktivitet Placering (Sæt X)
Aktivitet
(Sæt X)

Befæstelse, hvor aktivi- Renseforanstaltninger
teten udføres
(sæt X)
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Vask m. højtryks-/
hedtvandsrenser

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Vask i hånden
(÷ højtryk)

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Motorvask uden brug
af koldaffedtning

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Vask af fælge i maskine

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Autovaskeanlæg
(vaskehal)

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Påfyldnings-/tankPlads

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Arealer med risiko for
spild, herunder modtagelse af skadede biler
samt opbevaring af forsikringsbiler

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning
(beskrives under kommentar)

Ude
Ude (under tag)
Inde

Ubefæstet areal
Flisebelægning
Asfalt/Støbt beton

Kontrolpunkt
Spildevand

Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm
Sandfang
Udskiller
Koalescensfilter
Flydelukke
Alarm

Tilsynskommentar
Hidtil er enkelte biler blevet vasket manuelt på areal belagt med skærver. Der er ingen vaskeplads med afløb via olieudskiller/sandfang på
ejendommen. Det blev derfor aftalt, at vask af biler ophører på ejendommen. Fremover vil de blive kørt i vaskehal. Klargøring af biler sker, som
hidtil på et klargøringscenter.

Tankoplysninger i BBR
Matr.
nr.

Fab.
år

Fab.nr.

Type nr.

Etab.
år

Indhold

Størrelse

Placering

Sløjfningsfrist
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1bm

1960

1bm

1968

Kontrolpunkt
Olietanke

Mineralske
olieprodukter
(Olietankbekendtgørelsens §6, stk.
1 nr. 13)
Mineralske
olieprodukter
(Olietankbekendtgørelsens §6, stk.
1 nr. 13)

Over terræn,
udendørs

Indendørs

Tilsynskommentar
Lars Vesterlund fortalte, at der stod en ældre olietank i gården efter den
tidligere ejer. Den fik Lars fjernet, da han overtog ejendommen i 1998.
Lars fik ikke afmeldt tanken i BBR dengang. Det er derfor aftalt, at Lars
får afmeldt tanken i BBR inden den 15. maj 2019.
Der er en indendørs olietank til oliefyret i privaten på ejendommen. Den
er af ukendt alder. Tanken er rød og firkantet.
Da der ikke er tydeligt tankskilt/tankattest til olietanken i privaten er den
ikke lovlig opstillet, og den skal derfor straks tømmes, tages varigt ud af
brug og afmeldes i BBR inden den 15. maj 2019.
En eventuel ny tank skal ligeledes anmeldes til BBR-registret.
Anmeldelser til BBR skal ske på dette link: www.bygogmiljoe.dk. Søg på
olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.
Den nævnte frist fritager ikke for ansvaret ved eventuel forurening ved
den nuværende opbevaring.
Som drøftet på tilsynet er det kun lovlige olietanke, der er omfattet af forsikringsdækning ved en olieforurening. Jeg har medsendt en miniguide,
der fortæller mere om hvilke krav, der gælder for at være omfattet af forsikringsordningen. Heri står der at ”Forureningen må ikke stamme fra en
olietank med tilhørende installationer, som tankejeren ved eller burde
vide er ulovlig.”

Miljøfarlige råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Enhed

Smøreolie

Beholder
Volumen
Type
(l)
Tromle

Sprinklervæske

Plastdunk

Kølervæske

Plastdunk

Opbevaring (Beskyttelse)

Årstal

Indendørs, bag opkant
Indendørs, bag opkant
Indendørs, bag opkant

2019
2019
2019
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Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Råvarer opbevares indendørs på spildbakke.

Affald
Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)
Affaldsart
Absorptionsmidler
Airbags og selestrammere
Bilvrag
(÷ miljøbehandl.)

Mængde
pr. år
<50 liter

Emballering og
opbevaring
Indendørs på
spildbakke

Transportør

Modtager
Stena

0
4

Indendørs lækagekontrol

Dekra Bilsyn/Strandby
produkt

Bremsevaskervand 0
Bremse- og kobl.
Væske

20 liter

Blyakkumulatorer

20 stk.

Elektronikaffald

0

Fugems. rudelim.
ej hærdet
Gulvopfej fint /
støvsugerpose

Stena
Danbrit

0
300 liter

Hydraulikslanger

0

Kviksølvkontakter
(fra airbag)

0

Kølervæske

200 liter

Lysstofrør,
lavenergipærer

0

Maling og lakaffald

0

Benzin

0

Diesel

0

Oliefiltre

50 liter

Væske alkalisk
(rensebar)
Væske petroleum
(rensebar)
Olieudskiller og
sandfang
Småbatterier
f. værktøj

Indendørs på
spildbakke
Indendørs på
spildbakke

Indendørs på
spildbakke

Stena

Indendørs på
spildbakke

Stena

Indendørs på
spildbakke

Stena

0
0
0
0

Spildolie

400 liter

Spraydåser

50 liter

Indendørs på
spildbakke
Indendørs på
spildbakke

Stena
Stena
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Sprinklervæske

0

Katalysatorer*

Retur til Auto G

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)
Affaldsart

Mængde Emballering og opbeTransportør
pr. år
varing

Airbags

0

Autoglas*

0

Brændbart

2000 kg

2 plast containere

Modtager

Stena

Dagrenovation 0
Dæk*

1100 kg

Fugemasse
(rudelimning)

0

Jernskrot*

2000 kg

Blyklodser (af5 kg
balancering)*
Hidtil i
Pap
brændbart

Villadsens dæk

Stena/Nibe Produkt
Genbrugsplads

Papir
Plast (genbrug)*

Hidtil i
brændbart

Plast (deponi)

Kontrolpunkt
Affald, farligt

Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger, farligt affald sorteres fint og opbevares på 2 store
spildbakker indendørs. Der foretages lækagekontrol af trafikskadede biler indendørs i værksted. De biler der ikke kan repareres, men derimod
skal videre til miljøbehandling hos en autoophugger, opbevares indendørs i værksted, hvis der ved lækagekontrollen er konstateret utætheder/spild fra dem.

9/11

Kontrolpunkt
Affald, øvrige

Tilsynskommentar
Virksomheden afleverer ca. 2 tons blandet brændbart affald. Denne affaldsfraktion består papaffald, plast og blandet brændbart affald.
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af
glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
Virksomheden skal fremover sortere det blandede brændbare affald op i
minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

Generelle bemærkninger
Driftsjournaler
Driftsjournaler
Aflevering af farligt affald

Føres der
driftsjournal?
Ja
Nej

Bemærkninger
Der føres journal over aflevering af farligt affald
på den måde at bogholderen gemmer bilagene.
Dette er i princippet fint nok, bortset fra at virksomhedsejeren ikke havde adgang til oplysningerne på tilsynsdagen.
For at leve op til autobranchebekendtgørelsens
krav (§14) skal virksomheden kunne forevise dokumentation på afleveret farligt affald for de sidste 5 år. Virksomheden skal straks finde en
brugbar løsning til at leve op til journalkravet.

Kontrol af renseforanstaltninger i
luftafkast
Tømning af olieudskiller m.v.
Årligt forbrug af farve,lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.

Ja

Nej

En løsning kunne være at få bogholderen til at
gemme en kopi af bilag vedr. farligt affald i en
affaldsmappe, som står på kontoret. Det er en
løsning jeg har set fungere hos andre virksomheder, men I bestemmer selv journalformen.
Ikke relevant

Ja
Ja

Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

Bæredygtighed
Fokuspunkter ved miljøtilsyn
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udendørs oplag
Certificering: Miljøcertificering, miljømål
Produktion: Tætte trykluftsystemer

Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i
kommentar)
Der er skærver på gårdsplads og knust asfalt på
oplagsplads bag bygning. Udendørs oplag er overdækket.
Virksomheden er ikke miljøcertificeret.
Trykluftssystemet er tæt. Det er et lille kompressoranlæg.
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Affald: Affaldssortering, genbrug

Se under ”Øvrigt affald”

Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme,
jordvarme, vindmøller, varmepumper
El: Følg forbrug og standby forbrug, LEDbelysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og
weekend, portstyring
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen

Der anvendes luft til luft varmepumpe til opvarmning af værksted.
Elforbrug følges. LED-lys overvejes ved fremtidige
udskiftninger.
Se under el.

Transport: Mindske tomgangskørsel

Ikke relevant

Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet

Ikke relevant

Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Ikke relevant
Ikke relevant

Tilsynskommentar
Ejendommen er tilsluttet vandværk. Virksomheden er beliggende i et
område uden drikkevandsinteresser. Der er ikke egen boring.

Generelle bemærkninger
Planforhold

Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 6.6.L2, ”Restrup
Enge”. Der er ingen lokalplan for området.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Der er lavet aftale om, at journalføringen over afleveret farligt affald skal
forbedres.

Jordforurening

Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.

Bæredygtighed*
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