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Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Hans Olsen

Aarhus Kommune

Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ført et samlet tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven
(lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010, lov om miljøbeskyttelse) og efter Miljøstyrelsens
vejledning nr. 6/2006 om miljøtilsyn med industrivirksomheder samt vejledning nr. 6/2004 om
differentieret miljøtilsyn. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift,
affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.
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. 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, 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. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.
Anden lovgivning m.v.
Ingen
Tilsyn med miljøzonemærker: Ikke aktuelt for denne virksomhed

BELIGGENHED

Olieudskiller

For området hvor Euromaster er beliggende gælder:
• Matrikel nr. 26m Skejby, Århus Jorder
• Byplanvedtægt 10-11
• Kommuneplanramme 141001ER
• Virksomhedsklasse 2-6. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4
• Område uden drikkevandsinteresser

•
•

Ingen grundvandsklasser
Status jordforurening: V4 – udgået inden kortlægning

Der har ligget forskellige autobranchevirksomheder på adressen siden opstarten i 1978. Forrige virksomhed var Hjulcentret, der ophørte ca. 2005. Der er ca. 45 Euromaster-centre i Danmark. Grunden ejes af Continental Ejendomme.
INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
• Primær funktion er salg og montering af dæk på erhvervskøretøjer og private biler.
• Dækhotel
• Meget begrænset aktivitet omkring skift af bremser, olieskift ol.
• Ingen vaskehal
Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.
Virksomhedens maskinpark og –anlæg
4 stk. lifte*
1 stk. kompressor placeret i værksted
2 dækmaskiner*
2 afbalanceringsmaskiner*
Diverse håndværktøj
Antal ansatte
Der er i værkstedet beskæftiget 5-7 personer.
Driftstid
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 7.30 – 16.30
kl. Lukket
kl. Lukket

Råvarer
Produkt
Motorolie

Forbrug

Oplag

*

2 stk.

Enhed
200

Opbevaring
Tromler

Bemærkninger
Tromlerne er placeret på 1. sal
i og pumpes via et rørsystem
til værkstedet

*
Sprinklervæske*
Lidt
*
Andre olier*
Lidt
*Ikke afklaret til tilsynet da det var små mængder.

Opfølgning fra sidste tilsyn
Ingen
STØJ
Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.
Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkilder er
• Kompressor findes i værksted og har støjafskærmning.

LUFT
Oversigt over luftafkast
Aktivitet/proces

Filter

Afkasthøjde

Bemærkninger

Rumudsug

nej

Over tag

Afkasthøjden lever op til autobranchebekendtgørelsens regler

Dækmaskiner/lappebord –

nej

2m

Afkastet er etableret på muren
på bagsiden af værkstedet

2 stk. punktudsug

Opvarmning
Fjernvarme
SPILDEVAND
Spildevand afledes til følgende renseanlæg

Egå renseanlæg

Renseanlægget afleder til følgende recipient

Egåen

Fælleskloakeret eller seperatkloakeret

Området er separatkloakeret. Overfladevand
afledes direkte til Egåen.

Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:

Ingen

Olie- og benzinudskilleranlæg skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Tilmelding
af olieudskilleren sker ved henvendelse til Modtagestation for Farligt Affald ved AffaldVarme.
Olieudskilleren blev tømt i sidste uge af Risskov Kloakservice. Det henstilles, at olieudskilleren
snarest muligt tilmeldes den kommunale tømningsordning. Hvis der ønskes fritagelse for tømningsordningen ved brug af en alternativ entreprenør, skal der fremsendes en ansøgning til
AffaldVarme.
Vaskemaskine tømmes til spildevandsafløb.
AFFALD
Oversigt over farligt affald
Affald
Oliefiltre

Mængde
År 2011
få

Spildolie

*

Opbevaring
200 l plastcontainer
Udendørs
1.200 l miljøtank
Indendørs

Transportør / indsamler

Modtager
Stena Miljø

Dansk Oliegenbrug

Olieholdigt fast
affald
Kølervæske
Bremsevæske
Blyakkumulatorer
Batterier
Affald fra olieudskiller
Affald fra sandfangsbrønde
(olieholdigt)

*

Stena Miljø

*

200 l plastdunk
Udendørs

Stena Miljø

*

Plastcontainer
Udendørs**

Stena Miljø

***
***

*Små mængder – ikke oplyst under tilsynet.
**Låget til containeren og batterier var blevet stjålet. De havde pt. Ingen batterier. Containeren flyttes
indendørs.
***Ikke afklaret

Oversigt over øvrigt affald
Affald

Mængde
År 2011

Brændbart affald

*

Papir/pap (sorteringskrav hvis >50
kg/mdr.)

*

Plastemballage (sorteringskrav hvis >25
kg/mdr.)

*

Aluminium

*

Jern

*

Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)

Intet

Autoruder

Intet

Dæk

Ikke oplyst

Opbevaring

Modtager

Åben container
Udendørs

H. J. Hansen

Inde eller ude i åben
container

H. J. Hansen

*Små mængder – ikke oplyst til tilsynet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Det vurderes ikke, at virksomheden udgør en risiko for jord og grundvand. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.
Opbevaring af flydende farligt affald
Affaldet opbevares på tæt betongulv. Der var ikke tegn på væsentlige spild.
Opbevaring af flydende råvarer
Opbevares på værkstedets 1. sal og placeret på en spildbakke.

Belægninger på øvrige pladser og arealer
Udendørs arealer er belagt med SF-sten, som ikke opfattes som en tæt underlag. Håndtering
af farlige væsker udendørs må derfor ikke forekomme.
Tankoversigt
Indhold
Fyringsolietank*
Spildolietank

Størrelse (l)

Årstal

Placering

Standeranlæg

5.900

1979

nedgravet

Fjernet

1.200

1993

I værksted

Opvarmning består af fjernvarme.
Tilsynet er udført af;
Lene Brink
miljøtekniker
tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk

