Miljøtilsynsrapport
Sagsnr. 09.20.02-K08-45-18
Dato for tilsyn

06.12.2018

Tilsynstype

Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn

Wash World ApS

Virksomhedens adresse

Solkilde Alle 11 B
7100 Vejle

Virksomhedens CVR nummer
Virksomhedstype

CVR-nr. 34486735
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Deltagere fra virksomheden

Samy Nielsen, Wash World servicechef
tlf 6056 3459

Tilsynet blev udført af

Lars Kildested, ekstern konsulent for Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?

Virksomhedens samlede miljøforhold

Er der konstateret jordforurening?

Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på olieforurening.

Konklusion på virksomhedens
eventuelle indberetning om
egenkontrol

Vilkårene i afledningstilladelsen var overholdt.

Er der meddelt påbud, forbud
eller indskærpelser til virksomheden?

Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en
miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter.
Gældende afgørelser
Der er udstedt afledningstilladelse af Vejle Kommune i 2018. De væsentligste vilkår blev kontrolleret ved tilsynet:
Vilkår 12: Sæbe, kemikalier, farligt affald eller andet affald, skal opbevares på tæt bund med opkant eller på spildbakke. I teknikrummet stod vaskekemiske produkter direkte på gulvet. Der
var afløb i rummet, men afløbet førte til sandfanget og altså ikke til kloak. Endelig var der
opkant ved dørtrinnet, således at evt. spild ikke ville kunne tabes uden for rummet.
Vilkår 14: Vaskehallen skal have monteret særskilt vandmåler, som måler forbruget af vand til
vaskehallen samt genbrugsvand. Hovedvandur var installeret, og mængden af genbrugsvand
beregnes i vaskeanlæggets computer. Det forventes, at der genbruges ca 300 l vand pr bilvask og slutskylles med 30 l frisk vand.
Vilkår 15:Vaskehallen skal have monteret tæller, som tæller antal af biler, der vaskes i vaskehallen. Der er ingen fysisk tæller, som tæller antallet af biler, men vaskeanlægget tæller antallet
af vaske, der købes, hvilket er det samme.
Vilkår 22: Virksomheden skal lade 2 spildevandsprøver af spildevandet analysere hvert år, den
ene i vinterhalvåret. Dette arbejde var ikke sat i gang endnu, men virksomheden forventer at
kontakte Eurofins snarest.
Vilkår 26: Der skal føres driftjournal over en række parametre. En fysisk mappe med bl.a. data
for kontrol af biobrønden blev fremvist. Andre data ligger elektronisk. Virksomhedens biobrønd tilses af Winnstrøm hvert kvartal, og der er lavet aftale med Marius Pedersen om tømning af sandfanget.
Planforhold
Virksomheden ligger ifølge Kommuneplan 2017 i lokalplan 2A "Erhvervsområde Solkilde Allé,
Bredballe".

Generelt
Arbejdsområde

Virksomheden er en vaskehal opført i 2018 med Christ BioClear biorense-anlæg af vaskevandet.

Indretning, maskiner og køretøjer
Anlægget er indrettet med to vasketunneller samt forvaskeplads. Langs den ene side er der et teknikrum.
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Råvarer
Der anvendes vaskekemiske produkter som angivet i afledningstilladelsen.

VOC
Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Støj
Vaskemaskinen kan ikke køre, hvis portene er åbne. Den væsentligste støj fra virksomheden er
derfor til- og frakørsel af biler.

Affald
Bortset fra spildevand og slam fra tømnings af sandfang og biobrønd produceres der intet farligt
affald.

Spildevand
Spildevand

Vaskevandet renses i biofilter og genanvendes. En mindre mængde afledes
dog til spildevandskloakken, idet det indeholder overskudssalte.

Olieudskillere og sandfang
Der er ingen olieudskiller.

Olietanke
Der er ingen olietanke.

Miljørisikovurdering
I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn1 skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering
af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

1

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

Miljøledelse

Regelefterlevelse Oplag

Emissioner til luft Sårbarhed
(inkl. støj), jord
og/eller vandmiljø

Score
Forklaring til
score

5
Ikke
systematiske
miljøforbedringer,
ingen miljømål
eller
dokumenterede
forbedringer på
udvalgte
områder.

1
Ingen
overtrædelser
eller
håndhævelser
inden for
minimumsfrekve
nsen for tilsyn.

3
Emissioner
reguleres via
bekendtgørelser,
love, tilladelser,
forskrifter eller
vejledninger.

1
Håndtering og
opbevaring af
kemikalier og
farligt affald
forekommer kun
i mindre
mængder. VK
definition pr
19.08.2013: op til
500 kg, oplag i
godkendte tanke
dog op til 6000 L.

5
Anlægget < 200
meter fra
forureningsfølsomme områder
og/eller i områder
med særlig drikkevandsinteresser.

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at
fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang
der udføres et tilsyn.
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