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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 (vaskehallens) miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:
•

Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

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 omfattet af § 2 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). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomheden
Servicestation med kiosk, vaskehal og brændstofsalg. Butik og kontor opvarmes med fjernvarme. Intet værksted. Overdækket pusleplads ud mod Randersvej. Vaskehallen er etableret
med automatisk lukning af porte inden vask og tørring påbegyndes.

STØJ
I henhold til § 9 i Autobranchebekendtgørelsen er følgende gældende;

Uddrag fra autobekendtgørelsen, som vedlægges tilsynsrapporten.
”Krav til drift af autoværksteder
Begrænsning af støjgener
§ 9. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan dog ske hele døgnet.
Stk. 2. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, skal enhver stærkt støjende
aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer, jf. dog stk. 3. I
tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.
Stk. 3. Et vaskeanlæg kan etableres, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, mindre end 20 meter fra
forureningsfølsomt område, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede
porte, døre og vinduer. Opmarch til anlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget,
herunder måttebankning og støvsugning, skal overholde kravene i stk. 1.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, hvis kommunalbestyrelsen har
meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1-3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

Stk. 5. Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, jf. § 8, kan der i tidsrummet kl.
7.00-22.00 foregå til- og frakørsel med henblik på transport af køretøjer direkte til autoværkstedet.”
Da vaskehallen på adresse er etableret inden Autobranchebekendtgørelsen blev meddelt i
1986, skal eventuel regulering af lukketid ske ved påbud jf. § 20 i tilfælde af klager. Der foreligger ingen aktuelle klager over virksomheden.

SPILDEVAND
Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og 3 olie- og benzinudskillere. Servicestationen ligger i et fælleskloakeret område, hvor både overfladevand og spildevand afledes til Marselisborg Renseanlæg.
Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.
Ved tilsynet blev fremvist dokumentation for den årlige tømning, der udføres af Nordjysk Kloak
Industri v/ Leif M. Jepsen. Men ifølge dokumentationen tømmes kun 2 af servicestationens 4
olie- og benzinudskillere.
Der vaskes ca. 8.000 biler pr. år. Q8 anvender udelukkende vaskekemikalier, uden både A- og
B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg jf. DHI’s hjemmeside
www.bilvaskehaller.dhigroup.com/

AFFALD
Virksomheden har containere til pap og til blandet brændbart affald, der tømmes via renovationsordning. Der fremkommer ikke farligt affald på virksomheden udover olie og benzin i udskillere.
BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Oversigt over olietanke i brug
Nr.

Placering

Årstal

Størrelse

Næste inspektion

Evt. bemærkninger

1

nedgravet

1979

15.000

-

Sløjfet

2

nedgravet

1972

40.000

2027

3

nedgravet

1972

40.000

2027

4

nedgravet

1985

20.000

2018/2027

2 kamre

Tæthedsprøvning af rør og sikring mod grundvandsforurening
Seneste tæthedsprøvning af enkeltvæggede påfyldningsrør er registreret til at være udført i
okt. 2017. Anlægget er i 2004 blevet opgraderet i overensstemmelse med Benzinstationsbek.
Opbevaring af flydende råvarer
Vaskekemikalier opbevares i plastdunke i kemirum ved vaskehallen. Virksomheden placere
dunkene på en spildbakke i rustfrit stål, der er placeret i produktionen. Dunkene er mindre end
25 liter.
Belægninger på påfyldningsplads og salgsplads
Servicestationens salgssteder er etableret med belægning i beton, mens påfyldningspladsen er
etableret med tæt belægning i beton.

Med venlig hilsen
Lene Brink
Miljøtekniker

