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Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift og affald 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 Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Godkendelsespligtig virksomhed.
Mellemlagrene reguleres efter miljøgodkendelser af 23. februar 1998. Alle aktiviteter er omfattet af nuværende godkendelse.
Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til
affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller
ændringen er godkendt af kommunen.
Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27.
maj 2016) med ændringer ved bekendtgørelse nr. 495 af 25. maj 2012, idet virksomhedstypen er nævnt i
bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling
m.m.
Anden lovgivning m.v.
Relevant lovgivning:
 Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 518 af 2016)
 Ny godkendelsesbekendtgørelse (BEK nr. 514 af 2016)
 Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 515 af 2016)
Tilsyn med miljøzonemærker
Aarhus Kommune har vedtaget en miljøzoneordning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Ordningen
skal sikre bedre luftkvalitet i byen og gælder lastbiler og busser over 3.500 kg. Disse skal inden for miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke. Virksomheden ligger uden for miljøzonen.

EGENKONTROL
Virksomheden har ingen krav til egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER
Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS.
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BELIGGENHED
Mellemlagrene er beliggende på havnen i kommuneplanens delområder 06.03.04ER og 06.04.01BL.
Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 294 – Udvidelse af Århus Fiskeri- og Lystbådehavn.
Området har begrænsede drikkevandsinteresser.

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden beskæftiger sig med midlertidig opbevaring af spildolie,
batterier, malingsrester m.m. fra fiskerihavnen og lystbådehavnen. Kultur og Borgerservice har aftale med
Marius Petersen, der forestår afhentning af farligt affald.
Situationsplan over virksomheden og dens areal
Affald er placeret i miljøcontainere.
Virksomhedens maskinpark og –anlæg
Ikke relevant.
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Virksomhedens areal
Produktionsareal: Ikke relevant.
Antal ansatte
Ikke relevant
Driftstid
Containerne er åbne hele døgnet.
Råvarer
Ingen.
Opfølgning fra sidste tilsyn
Ingen opfølgning.
STØJ
Virksomhederne er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til rekreativ erhvervsområde.
Afstanden fra virksomhederne til nærmeste bolig er ca. 100 meter.
Aktiviteten er ikke støjende.

SPILDEVAND
Der afledes intet spildevand.

AFFALD
Oversigt over farligt affald
Affaldstyper
Mængde
Spildolie
Batterier
Malingsaffald
Oliefiltre
Bl. erhvervsaf.

Ca. 2500 liter*

Transportør
Marius Petersen
Marius Petersen
Marius Petersen
Marius Petersen
Marius Petersen

Opbevaring
I miljøcontainer
I miljøcontainer
I miljøcontainer
I miljøcontainer
I lukket container

*Oplysningen er fra tilsynet i 2013.

Oversigt over øvrigt affald
Ikke afklaret og har mindre relevans.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring af flydende farligt affald
Der opbevares spildolie i specielle affaldsbeholdere. Alt affald er placeret i en lukket miljøcontainer, som skal
kunne tilbageholde eventuelle spild ifm. overhældning og tømning af spildolie. Der var imidlertid tydelig tegn
på spild af olie udenfor omkring containeren på Fiskerivej (se billede nedenfor), eller årsagen kan være, at
miljøcontaineren reelt ikke er helt tæt i bunden, som den skal være. Der var ingen synlige spild ved Kystpromenaden.
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På Fiskerivej og Kystpromenaden var der i alt 4 affaldsbeholdere til opbevaring af spildolie. Den samlede
kapacitet er ca. 400 l. Alle 4 containere var fyldt til randen (se billede nedenfor).
Opbevaring af flydende råvarer
Intet.
Belægninger på øvrige pladser og arealer
Udendørs belægninger er ikke tætte, da der ligger fliser omkring containeren på Fiskerivej og grus ved Kystpromenaden.
Jordforurening
Det må formodes, at oliespildet på Fiskerivej har givet anledning til en vis jordforurening.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Miljøtilsynet blev gennemført uvarslet, og det var ikke muligt at få den ansvarlige i tale.
Center for Miljø og Energi skal indskærpe, at spildolien afhentes hurtigst muligt og senest den 19. september
2016. Jeg skal anmode om, at der meldes tilbage til undertegnede, når tømningen er sket.
Tilføjelse: Beholdere til spildolie blev tømt den 19. september 2016.
Ved miljøcontaineren på Fiskerivej var der tydelig olieforurening fra spild af olie. Center for Miljø og Energi
skal indskærpe, at der ikke må spildes olie uden for miljøcontaineren. Forureningen er en overtrædelse af
vilkår 4 og 5 i miljøgodkendelsen. Vi skal anmode om, at der senest den 29. september 2016 fremsendes en
forklaring på oliespildet. Herunder en kontrol af, om miljøcontaineren reelt er tæt i bunden.
Tilføjelse: Det er oplyst, at oliespildet skyldtes, at der i 2015 væltede en tønde med olie inde i miljøcontaineren, og at bundkarret derved løb over. Den 23. september tømmes containerne, og bundkar tømmes og
renses.
Jævnfør vilkår 9 i miljøgodkendelsen skal der årligt indberettes mængder af afleveret affald. Jeg kan ikke se
af sagen, at disse rapporter er indsendt de seneste år. De fremgår dog af tilsynsrapporten fra 2013, at vilkåret aldrig er blevet håndhævet. Med mindre der viser sig et behov herfor, videreføres denne praksis.
Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen, skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14
dage til at komme med kommentarer til denne rapport.
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 23. september 2016.

Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler
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Billede taget ned i beholder med spildolie. Beholderen er helt fyldt, og på olieoverfladen ses spejlbilleder af
skilte i miljøcontaineren.

6

