GENTOFTE KOMMUNE
Natur og Miljø

Tilsynsnotat - Virksomheder
F 24
Virksomhed
Bernstorffsvej 160, 2900
Adresse
Hellerup
61082913
CVR-nr.
Gut Tidemann
Kontaktperson
(Repræsentant fra Q8)
(funktion)
Kontaktoplysninger
Formål med tilsynet

Sags nr.
Virksomhedstype
Tilsynsdato
Tilsynsførende

E-mail:gtid@q8.dk, tlf.
45992273.
Basistilsyn
X

Tilstede ved tilsynet fra
virksomheden
Tilsynskampagne

EMN-2015-15993
Benzinstation med
vaskelhal
30. oktober 2015
Emilie Grønbæk
Springer og Mette Jee
Christensen
Gut Tidemann og Jan
Ostenfeld
Opfølgende tilsyn

Beskrivelse af virksomheden
Virksomheden blev etableret før 1986.
Aktiviteter på virksomheden: Benzinsalg og autovaskeanlæg.
Virksomheden er omfattet af følgende lovgivning: Miljøbeskyttelsesloven, Benzinstationsbekendtgørelsen,
Autoværkstedsbekendtgørelsen, Spildevandsbekendtgørelsen, Olietankbekendtgørelsen og
Dampgenindvindingsbekendtgørelsen.
Afstand til forureningsfølsomt område (jf. autoværkstedsbek.): 20-100 m.
Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden
1. Udkast til kommentering
2. Offentliggjort notat
3. Endeligt notat
Jordforurening
Er ejendommen forureningskortlagt af
Region Hovedstaden?

Dato
2. november 2015
1. marts 2016
25. maj 2016
Ja
x

Nej

Bemærkninger
Dato for eventuel kortlægning af
forurening: 11-11-2004.
Forureningstype: Fyringsolie, MTBE,
BTEX, TBA og klorerede
opløsningsmidler.

Er der konstateret ny jordforurening ved
tilsynet?
Aftaler indgået ved tilsynet
Er der indgået aftaler ved tilsynet?

Natur og Miljø
Telefon: 39988568
Mobil:

Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund
Hovedtlf.nr.: 3998 0000
www.gentofte.dk

x

Ja
x

Nej

Bemærkninger - Frist
Hvilke:
Aftale 1: Virksomheden skal afmelde de
16 tanke, der ikke længere er i brug til
Natur og Miljø, samt anmelde de 4 nye
tanke. Anmeldelses- og

Mandag-Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.00
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afmeldingsskemaer samt tankattester
for de nye tanke skal fremsendes til
Natur og Miljø senest den 2. december
2015.
Aftale 2: Virksomheden skal fremsende
kopi af beholderegnskabet for de nye
tanke for 2015, til Natur og Miljø senest
den 2. december 2015.
Aftale 3: Virksomheden skal sikre at
opbevaring af vaskeprodukter og andre
kemikalier sker uden risiko for spild til
kloak, jord eller vand. Dette kan enten
opfyldes ved at sætte kemikalierne på
spildbakker, eller anlægge en opkant rundt
langs afløbet samt fylde revnen i gulvet.
Billeddokumentation for risikofri
opbevaring skal sendes til Natur og
Miljø senest den 2. december 2015.
Aftale 4: Virksomheden undersøger,
hvilke olieudskillere der er etableret
med alarmer. Resultatet af
undersøgelsen fremsendes til Natur og
Miljø senest den 2. december 2015.
Aftale 5: virksomheden fremsender kopi
af seneste kvittering for tømning,
inspektion og rensning af stationens
olieudskillere til Natur og Miljø senest
den 2. december 2015, samt sørger for,
at alle olieudskillere fremover tømmes
ved hver tømningsrunde.
Frist:
Fristen for alle aftaler er den 2. december
2015.
Dokumentation for overholdt aftale:
Aftale 1: Natur og Miljø har hos Plan og
Byg fundet anmeldelsesblanketterne for de
nye tanke samt afmelding af 3 tanke. BBR
er herefter opdateret. Sløjfningsbrev vedr.
resten af de uafmeldte tanke er sendt til Q8
den 21. januar 2016.
Aftale 2: Kopi af beholderregnskab
modtaget d. 2. november 2015. Alt ok.
Aftale 3: Billeder af kemikalieopbevaring
modtaget d. 25. november 2015.
Sagsnr. EMN-2015-15993
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Aftale 4: Oplysninger om alarmer i OBU
er modtaget d. 25. november 2015.

Er aftalerne opfyldt?
Gav evt. brudte aftaler anledning til
håndhævelse i form af henstilling,
indskærpelse mv?

Sagsnr. EMN-2015-15993

(x)
x

Aftale 5: Q8 har den 25. november 2015
fremsendt kvittering for tømning, rensning
og inspektion af SF og 2 ud af 3 OBU for
2014.
Q8 har den 20. januar 2016 fremsendt
kvittering for tømning, rensning og
inspektion af SF, samt for skimning af 2 ud
af 3 OBU for 2015.
I løbet af januar og februar har Q8 været i
dialog med Natur og Miljø om hvorvidt
der kan kræves tømning af OBU reguleret
af benzinstationsbekendtgøelsen. I
slutningen af marts 2016 blev spørgsmålet
afklaret og fristen for at indsende
kvittering for tømning, rensning og
inspektion af vaskehallens
olieudskilleranlæg blev sat til 28. april
2016. Den 18. maj 2016 har Q8 fremsendt
kopi af kvittering for tømning og rensning
af anlægget. Den 24. maj 2016 har Natur
og Miljø indskærpet over for Q8, at
dokumentation for inspektion af anlægget
ligeledes skal fremsendes senest den 7.
juni 2016.
Den 24. maj 2016 har Q8 fremsendt
dokumentation fra Marius Pedersen for
inspektion af anlægget den 3. maj 2016.
Aftale 1-4 er overholdt.
Tilslutningstilladelsen blev indskærpet den
24. maj 2016. Indskærpelsen er
efterkommet.
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