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Tilsynsdato

4. september 2019

CVR-nummer

69995128

P-nummer

1002311424

e-Doc journal nr.

13/027430

Virksomhed

Autoværkstedet i City

Adresse

Banegårdsgade 9

Postnummer og by

8000 Aarhus C

Telefonnummer

8613 7077

e-mail

sorengissel@gmail.com

Kontaktperson

Søren Bo Gissel

Branchekode

Br. Autobranche virksomhed

Opstartsdato

1983

Udvidelser/ændringer

Ingen

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Søren Gissel

Aarhus Kommune

Lars Stenvang Hansen

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. 908 af 2019 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). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.
Anden lovgivning m.v.
Relevant lovgivning siden sidste tilsyn:
• Ny miljøbeskyttelseslov (LBK nr. 681 af 2019)
• Ny Autobranchebekendtgørelse (BEK nr. 908 af 2019)
• Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 117 af 2019)
• Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 1475 af 2017)
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 indenfor miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke. Virksomheden ligger inden for miljøzonen.

EGENKONTROL
Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER
Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED
For området hvor værkstedet er beliggende gælder:
• Kommuneplanrammer: 01.03.07CY
• Lokalplan 591
• Virksomhedsklasse 4.
• Ingen særlige drikkevandsinteresser

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden er et traditionelt autoværksted, der foretager reparation og service på primært private personbiler.

OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN
Der var ingen opfølgningspunkter. Der har ikke været klager over virksomheden.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller
indskærpelser. Virksomhedens miljøbelastning er lav. Støj har ikke været et problem, selv om værkstedet er
omgivet af boligblokke i tæt afstand.
Uddybende oplysninger om virksomhedens indretning og drift kan findes i tilsynsrapporter fra 2013.

Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14
dage fra modtagelsen til at komme med kommentarer til denne rapport. Der er ikke fremsendt kommentarer.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 7. oktober 2019.

Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

