Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato

12.09.2019

Tilsynstype

Basistilsyn

CVR-nummer

30873750

P-nummer

1017539619

Virksomhed

Auto Box

Adresse

Jegstrupvej 58

Postnummer og by

8361 Hasselager

Telefon

28 70 71 01

Mobil

26 15 65 57

e-mail

autoboxbiler@hotmail.com

Branchekode

Br.: Autobranche virksomhed.

Opstartsdato

01.03.2012

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Mohammad Monsour

Aarhus Kommune

Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift 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 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og
drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210135

•

Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

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, generelle bemærkninger m.v.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt følgende forhold, der
skal bringes i orden (yderligere oplysninger er under de enkelte
afsnit):
1. Der må udelukkende bruges vaskeprodukter, der er svanemærkede eller lign. Datablade for de anvendte produkter skal fremskaffes og vises på næste tilsyn.
2. Skrotbil opbevares på ikke-tæt belægning og skal derfor
flyttes hurtigst muligt.

Afsluttende bemærkninger

3. Opbevaring af flydende råvarer og flydende farligt affald
sker ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt.
4. Sortering og opbevaring af affald er ikke fyldestgørende.
Forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt. Kvitteringer for bortskaffelse af affald skal kunne fremvises på
det opfølgende tilsyn.
Der vil blive foretaget et opfølgende tilsyn inden udgangen af 2019, hvor ovennævnte forventes at være bragt i
orden.

Miljøledelse og systematik
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Virksomheden har ikke noget miljøstyringssystem.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse

Antal ansatte

Virksomheden er et autoværksted med reparation og salg af almindelige
personbiler. Desuden foregår der manuel bilvask med højtrykspuler og autoshampoo.
Virksomheden har eksisteret siden marts 2012 (der har tidligere været autoværksted på adressen), men har ikke været anmeldt og derfor heller ikke
fået tilsyn tidligere.
På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

Planforhold

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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Planforhold

Virksomheden ligger i område, hvor kommuneplanramme 220502ER er
gældende. Området er udlagt til erhvervsformål (let industri og håndværk). Desuden gælder lokalplan 5 og tillæg 5T, "Erhvervsområdet Birkemosen".
Området er separatkloakeret, og er desuden område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Driftstid
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage

kl. 9-17
kl. 10-14
kl. -

Råvarer
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Råvarer

Virksomheden har forskellige olier, vaskeprodukter, væsker mv. i mindre
mængder.

STØJ
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Afstand til nærmeste bolig

Nærmeste bolig er netop op af virksomheden og på samme matrikel.

Væsentlige støjkilder

Virksomheden har en kompressor.

Vurdering af støj

Virksomheden vurderes ikke at støje væsentligt.

LUFT
Oversigt over luftafkast
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Luft (auto)

Afkast (jethat) er ført min. 1 meter over tag.

Rumopvarmning

Der opvarmes med fjernvarme.

VOC
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

VOC-emissioner

Virksomheden er ikke omfattet af VOC.
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LUGT
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Lugt

Virksomheden har ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt.

SPILDEVAND
Spildevand afledes til følgende renseanlæg

Viby Renseanlæg

Kloakopland
SE=separatkloakeret

SE

FÆ=fælleskloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af
Kontrolpunkt

-

Tilsynskommentar
Virksomheden foretager manuel vask af biler, der skal sælges eller efter reparation trænger til vask (maks. 5 vaske pr. uge).
Vask foregår indendørs i værkstedet med autoshampoo og højtryksspuler.

Spildevandsudledning
Det kunne ved tilsynet ikke konstateres, hvilken miljømærkning de anvendte vaskemidler har. Det blev oplyst, at der skal bruges vaskemidler, der er så miljøvenlige som muligt og har en miljømærkning som
svanen eller lign. Dette skal kunne fremvises med dokumentation på et
opfølgende tilsyn.

Udskillere
Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olie- og benzinudsk.

Alle afløb fra værksted (og dermed også vaskeaktiviteter) er koblet
på samme kloakledning og føres til benzinudskiller. Dette er efter tilsynet blevet fastslået ved gennemgang af byggesager på minejendom.aarhus.dk, hvor eksisterende kloaktegninger ligger på sagen.

Tømning / kontrol af udskiller

Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Der har dog
været problemer med at komme til dækslen, da naboen (privat borger) har parkeringsplads netop ovenpå dækslet.
Virksomheden blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at tømningsfirmaet skal have fri adgang til dækslet.
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Sandfang
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Sandfang

Det er uvist om, der er etableret sandfang. Det bør kunne afklares ved næste tømning (Teknik og Miljø har kontaktet AffaldVarme efter tilsynet og efterspurgt en tømning og inspektion) og de indberettede data hos Teknik og
Miljø derefter.

AFFALD
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Virksomheden har flere fraktioner af farligt affald, men ved tilsynet var sorteringen og opbevaringen ikke i overensstemmelse med gældende regler.
Bl.a. lå der brugte dæk udenfor i buskene/på græs ned mod regnvandsbassinet.

Farligt affald
Virksomheden skal derfor bringe det i orden, således at de enkelte affaldstyper er sorteret for sig.
Derudover skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af alle
de forskellige affaldstyper.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Virksomheden har flere fraktioner af øvrigt affald, men ved tilsynet var sorteringen og opbevaringen ikke i overensstemmelse med gældende regler.

Øvrigt affald

Virksomheden skal derfor bringe det i orden, således at de enkelte affaldstyper er sorteret for sig.
Derudover skal der kunne fremvises dokumentation for bortskaffelse af alle
de forskellige affaldstyper.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus,
der er nærmere beskrevet på dette link:
https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/
Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:
1.
2.

Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som
hidtil, eller
SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for
et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Der er ikke tanke af nogen art registreret i BBR. Tidligere på adressen har
der været én, men den er tømt og afblændet i 2014.

Oplysninger om tanke og rørføringer
Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer
er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer.
Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for
dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR,
som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank
Kontrol af rørføringen til tanken
I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det
særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet
af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på
50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30
år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.
Jord- og grundvandsbeskyttelse.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Ved tilsynet blev det konstateret, at oplag af flydende farligt affald
opbevares med risiko for forurening af omgivelserne, hvis der skulle
opstå spild.

Opbevaring af flydende
farligt affald

Opbevaring skal ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.
Det er nødvendigt at udforme disse arealer således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til
jord, grundvand og overfladevand.
De gældende regler er beskrevet i autobranchebekendtgørelsen.
Til inspiration blev forskrift om opbevaring af olier og kemikalier udleveret.

Ved tilsynet blev det konstateret, at oplag af olie og kemikalier opbevares med risiko for forurening af omgivelserne, hvis der skulle opstå
spild.
Opbevaring af flydende
råvarer

8

Opbevaring skal ske i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.
Det er nødvendigt at udforme disse arealer således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til
jord, grundvand og overfladevand.
Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
De gældende regler er beskrevet i autobranchebekendtgørelsen.
Til inspiration blev forskrift om opbevaring af olier og kemikalier udleveret.

Vaskeområdet er indenfor og med tæt belægning, og alle afløb er
koblet på kloakledning til olieudskiller. Det samme gælder værkstedet i øvrig.
Det udendørs affaldsområde er med tæt belægning og høj kant.
Belægninger
Det øvrige område udenfor er grus/græs/jord og uden nogen form
for belægning. Der må derfor udelukkende kun opbevares biler, der
er helt klargjorte til salg mm. og hvor der ikke er nogen risiko for
spild/dryp af olie og andre bilvæsker. Ved tilsynet blev det konstateret, at en skrotbil holdt netop her. Den skal flyttes hurtigst muligt.
Jordforurening

Der er ikke i forbindelse med tilsynet konstateret jordforurening fra
virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Marie Ambye-Jensen
Civilingeniør
tlf: 4187 3705
e-mail: maram@aarhus.dk
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