Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Politigården, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

14.11.2019

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

96301448

E-mail

BBC001@politi.dk, P. nr.
bka001@politi.dk

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

16.04.1998

CVR nr.

17143611
1003393415

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
12-122013

12-122013

Type

Status

Kommentar

Indskærpelse

Efterkommet

Virksomheden skal føre et beholdningsregnskab i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens § 36, stk 1 og tilhørende Bilag 10, punkt 3. Regnskabet skal føres, så der mindst
en gang hver måned udføres en beregning af forskellen imellem:
a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Henstilling

Efterkommet

Kopi af beholdningsregnskabet for 2013 skal fremsendes til
Aalborg Kommune, Miljø, senest den 15. januar 2014.
Aalborg Kommune, Miljø henstiller:
Virksomheden fremskaffer oplysninger fra leverandøren om
vaskemidlets (No. 14 Car Shampoo) indhold af ABC-stoffer.
Oplysningerne bedes fremsendt til IndustriMiljø inden den 15.
januar 2014.
Virksomheden sikrer, at oplysninger om virksomhedens olietanke i BBR indberettes og opdateres. Der henvises til § 50 i
olietankbekendtgørelsen. Udskrift af BBR-oplysninger er vedhæftet.
Ved nødgeneratoren stod der et lille oplag af olieholdige produkter. Det blev aftalt med virksomheden, at hvis oplaget skal
blive stående ved nødgeneratoren, så skal der spildbakker under, eller skal det stilles ind i kemiskabet med opkant. Virksomheden skal indsende fotodokumentation inden den 15. januar
2020.

12-122013

Henstilling

Meddelt

14-112019

Aftale

Meddelt

14-112019

Aftale

Meddelt

Virksomheden skal indsende datablade, for de vaskeprodukter
som firmaet bruger inden den 15. januar 2020.

14-112019

Aftale

Meddelt

Virksomheden skal indsende datablade, for de vaskeprodukter
som firmaet bruger inden den 15. januar 2020.

14-112019

Aftale

Meddelt

14-112019
14-112019

Aftale

Meddelt

Henstilling

Meddelt

14-112019

Henstilling

Meddelt

Virksomheden skal indsende dokumentation for tæthedsprøvningen af tankanlægget og rørene fra 2018 inden den 15. januar 2020.
Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af spildolie inden den 15. januar 2020.
Ved tilsynet fremkom det, at spraydåser blev blandet med andet affald. Aalborg Kommune henstiller, at spraydåser skal
have deres egen container, da spraydåser er farligt affald jf.
autobranchebekendtgørelsen § 13. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for anskaffelse af en container til
spraydåser inden den 15. januar 2020.
Ved tilsynet var der et oplag af blyakkumulatorer, som var placeret på en hylde. Aalborg Kommune henstiller, at disse blyakkumulatorer skal placeres i syrefast container, jf. autobranchebekendtgørelsen § 13. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for anskaffelse af en syrefast container inden den
15. januar 2020.
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Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Tilsynet vedrører Politigårdens garageanlæg, værksted og vaskehal, hvor der vask af politiets egne biler samt service i form af støvsugning, udskiftning af pærer m.m.
Egentlige reparationer (motor, bremse, karosseri, udskiftning af brændstoffiltre og oliefiltre m.m.) udføres på fremmed værksted.
Der var et automatisk California-vaskeanlæg, som blev installeret i 2005 og afmonteret sidst i september 2019. Der er blevet installeret et Christ Car Wash vaskeanlæg ca. d. 05.10.2019. Vaskeanlægget
serviceres årligt af firmaet WashTec. Anlægget kan vaske med undervognsskyl.
Der findes en tankplads, hvor politiets egne biler tanker brændstof, der er én stander.
I 2008 er kloaksystemet i garageanlægget renoveret med nye rør, brønde og sandfang.
Der er etableret anlæg til udsugning af udstødning i 2012. For at energioptimere anlægget, styres det
af følere.
I 2019 er væggene og gulvet malet i værkstedet i forbindelse med en mindre renovering.
Produktionsareal
Antal ansatte i proDriftstider (kl)
duktionen
(m2)
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage
140
4
7-16
Miljøledelse
nej

Luftemissioner
Kilde
Id
1

Kilde
Id
1

Aktivitet/proces

Stof

Udstødningsgas

Afkasthøjde over
Terræn
Tag (m)
(m)
1,0

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)
Ingen rensning

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Der er et afkast for udstødningsrøg på virksomheden. Der udføres ikke
svejsning, slibning eller støvende aktiviteter.

Støj
Id

Støjkilder

1

Vaskehal

Kildestyrke
dB(A)

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)
Lukket port, døre og vinduer
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2
3

Kompressor
Generator

Kontrolpunkt
Støj

Indendørs i bygning
Indendørs i bygning

Tilsynskommentar
Virksomheden har sirene kørsel. Der er en kompressor og en nødgenerator, men begge står indendørs, og der er en vaskeplads, hvor der vaskes for lukket port.

Spildevand
Krav
Id

Id

Aktivitet/proces

Udledt spildevand

1

1

Vaskehal/vaskeplads

Olieudskiller

1

2

Garageanlæg

Olieudskiller

(l/sek.) max

Kontrolpunkt
Spildevand, procesvand

Mængde pr. år

Rensning
Enhed

Tilsynskommentar
Der blev ved tilsynet d. 13.09.2013 aflæst, at der var foretaget 13.745
vaske på virksomhedens California-vaskeanlæg. Ved tilsynet blev det
oplyst, at California-vaskeanlæget er blevet udskiftet ca. d. 05-10-2019.
Efter bedste erindring mente virksomheden, at der var vasket ca. 18.500
gange, inden vaskeanlæget blev taget ud af brug. Hvis tallene er korrekte, så svarer det cirka til 800 vaske om året.
Det nye vaskeanlæg Christ Car Wash, som blev installeret cirka
05.10.2019, har vasket 305 vaske. Dette anlæg bruger ca. 130l vand per
vask, og kan foretage undervognsvask.
Virksomheden bruger autoshampoo til vask af biler, og virksomheden vil
sende et sikkerhedsblad til Aalborg Kommune.

Spildevand, tilslutningstilladelse

Ved tilsynet i 2013 blev vanduret aflæst til 13557 m3, ved tilsynet i 2019
blev vanduret i kemikalieskabet aflæst til 15299 m3. Det er en ændring
på 1742 m3 og et årligt forbrug på 290,3 m3.
Der er meddelt tilslutningstilladelse den 16. april 1998, hvor der er fastsat udleder krav samt en maksimal vandmængde på 3,5 m3/døgn. I tilladelsen er der forudsat vask af ca. 3600 biler årligt, og et vandforbrug på
gennemsnitligt 140 l/vask.

Aalborg Kommune vurderer, at aktiviteterne fra vaskehallen overholder
tilslutningstilladelsen, da der ikke vaskes mere end 3600 biler årligt.
Spildevand, egenkontrol
I spildevandstilladelsen er der angivet krav værdier til det udledte spildevand. Der er dog ikke krav om, at virksomheden skal tage prøver af spildevandet.
Spildevand, belægninger ved Belægningen ved vaskepladsen vurderes at være intakt.
vaskepladser

Olie- og benzinudskillere
Id

Aktivitet/proces

Type

Kapacitet
(l/s)

Volumen
(l)

Sandfang
(l)
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Vaskehal/vaskeplads
2 Garageanlæg
1

Olieudskiller med koalescensfilter
Ukendt olieudskiller

6,0

200

2.500

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Der er en udskiller tilknyttet værkstedet, hvor vand fra vaskehallen og
værkstedet løber til.
Der er en anden olieudskiller, som ikke har noget med værkstedet at
gøre.
Virksomheden kunne ikke fremvises dokumentation for tømning af olieudskillerne. Virksomheden skal indsende kvittering for seneste tømning
af begge olieudskillerene.
Virksomheden kunne ikke fremvises dokumentation for alarmprøvning af
olieudskilleren.

Udskilleranlæg, tømning/inspektion
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm

Olie- og kemikalietanke
Id

Prod.år

1 1997
2 1997
3 1980

Etableret,ca.
1997
1997
1980

Indhold

Volu- Placering
men (l)
10.000
Nedgravet
10.000
Nedgravet
4.000
Nedgravet

Benzin
Benzin
Diesel

Standeranlæg
JA
JA
NEJ

Bemærkning

Til nødstrømsgenerator

Tankoplysninger i BBR
Matr.nr.

Fab. år

914fi
914fi

Fab.nr.

Etab. år

Indhold

Størrelse

Placering

8378-02
8378-01

1997
1997

Benzin
Benzin

10.000
10.000

Nedgravet/underjordisk
Nedgravet/underjordisk

Kontrolpunkt
Olietanke, sløjfningstermin

Tilsynskommentar
Nedgravet dieseltank fra 1980 skal sløjfes senest i 2020. Der skal indsendes dokumentation 4 uger efter sløjfning.

Olietanke, registrering i BBR

Der er registreret 2 nedgravede olietanke på ejendommen.
Den 4.000 L nedgravede dieseltank fremgår ikke af BBR.

Olietanke, belægninger ved
påfyldningspl

Der er SF sten ved tankpladsen.

Olietanke på/over 6000 l,
tæthedspr/insp

Der skulle foretages en tæthedsprøvning i 2018, der skulle rørene undersøges.
Virksomheden skal indsende oplysninger om tæthedsprøvningen.
Der blev fremvist et beholdningsregnskab for olietankene, der pejles ca.
hver 14 dag. Der pejles en gang for begge tankene, så regnskabet kan
vise op til 20.000l hvis der er helt fyldt. Der foretages manuelle pejlinger.

Olietanke på/over 6000 l,
beh.regnskab

Virksomheden lever op til kravene om beholdningsregnskab.

Råvarer
Produkt

Oplag

Beholder

Opbevaring (Beskyttelse)

Årstal
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Sprinklervæske
Vaskeprodukter
Motorolie
AdBlue
Kølervæske

1

2
1

Kontrolpunkt
Råvarer

Råvarer, opbevaring

Enhed
Stk

Stk
Stk

Volumen
(l)
Plastdunk
200
Type

Beholder
- lukket
Tromle
Plastdunk
Plastdunk

200
200
5

Indendørs, tæt belægning, u. risiko
for afløb til kloak m.m.
Aflåst, uden afløb

2019

Indendørs, bag opkant

2019
2019
2019

2019

Tilsynskommentar
Virksomheden skal indsende datablade for de vaskeprodukter som firmaet bruger. Virksomheden har d. 25-11-2019 indsendt datablade, for
de vaskeprodukter, som virksomheden bruger.
Motorolie bliver opbevaret i 200L tromler på spildbakker. Råvarer der er
miljøfarlige, skal stå på spildbakker. Det anbefales at korrosive produkter
står på spildbakker, eller hvor indholdet kan løbe i afløb ved spild.
Ved nødgeneratoren stod der et lille oplag af olieholdige produkter. Hvis
oplaget skal blive stående ved nødgeneratoren, så skal der spildbakker
under, eller skal det stilles ind i kemiskabet med opkant.

Affald
Affaldsart Oplag

Enhed

Batterier

Blyakkumulatorer
Elektronikaffald
Jern og
metal
Olieudskiller og
sandfang
Spildolie
(motor,
gear.)
Spraydåser

1 Stk

2 Stk

Beholder
Volumen
Type
(l)
Container lukket
Ingen
beholder
Container åben
Behol200
der åben
Ikke
relevant
Tromle
200

Container lukket

Opbevaring
(Beskyttelse)

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Indendørs

Indendørs

Marius Pedersen A7S

Marius Pedersen A/S

Indendørs,
ingen opkant
Ikke relevant

Uniscrap
A/S

Uniscrap
A/S

Indendørs,
bag opkant
var i en container sammenblandet med
andet farligt affald.
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Kontrolpunkt
Affald, farligt

Tilsynskommentar
Ved tilsynet fremkom det, at spraydåser blev blandet med andet affald.
Aalborg Kommune henstiller, at spraydåser skal have deres egen container, da spraydåser er farligt affald.
Der er ingen brugte oliefiltre på virksomheden.
Ved tilsynet var der et oplag af blyakkumulatorer, som var placeret på en
hylde. Disse blyakkumulatorer skal placeres i syrefast container.
Virksomheden har et indendørs bur til elektronisk affald, som ikke blev
besigtiget under tilsynet, som Marius Pedersen har sat op. Det er primært til computer skrot, og i mindre grad til værkstedsbrug.
Der fremkommer spildolie fra bilerne, og der kommer farligt affald fra
olieudskilleren.
Der foregår ikke meget arbejde med olie, og ved tilsynet kunne der ikke
huskes hvornår der sidst havde været et spild af olie på gulvet. Der bliver sjældent tørret olie op på værkstedet, og når det sker, så ryger oliepapiret i den brændbare container. Aalborg Kommune vurderer, at der er
tale om så små mængder, at der ikke skal indgås en aftale med et firma
om brug og rensning af olieklude.

Affald, anmeldelse af farligt
affald
Affald, sortering

Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af
spildolien.
Anmeldelse af farligt affald er modtaget den 13. september 2013.
Hvis der sker væsentlige ændringer fra anmeldelsen, så skal Aalborg
Kommune underrettes.
Der er kildesortering af pap og papir på virksomheden, men der er ikke
sortering af plastik. Spraydåser skal sorteres i deres egen container.

Affald, opbevaring

Olieaffald opbevares i en 200L tromle som står på et område med fast
bund, uden afløb til kloak og som har en opkant.

Affald, bortskaffelse

Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste tømning af olieudskilleren.
Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af
spildolie.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Der er ikke drikkevandsinteresser på ejendommen.

Planforhold

Virksomheden ligger i område 1.1D8, som er udlagt til blandet bolig og
erhvervsområde. Virksomheden er placeret tæt på boliger.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal

Der blev ført driftsjournal for indholdet af olie i tankene, der blev lavet en
pejling ca. hver 14 dag.

Jordforurening

Ejendommen har status som uafklaret i Region Nordjyllands database
over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu
ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i
Jordforureningsloven.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på ejendommen ved tilsynet.

Bæredygtighed

Der bliver løbende udskiftet til LED pærer.
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