Aalborg Kommune, Miljø, MEF
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos F24 Tankstation, Hjørringvej 59, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

18.12.2017

Baggrund for tilsynet

Prioriteret tilsyn - varslet

Telefon

61670416

CVR nr.

61082913

E-mail

infof24@service.q8.dk

P. nr.

1001473611

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Godkendelsesdato

-

Tilslutningstilladelse
spildevand

-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

14-10-2014

Indskærpelse

14-10-2014
14-10-2014

Indskærpelse
Indskærpelse

14-10-2014

Indskærpelse

14-10-2014

Henstilling

14-10-2014

Henstilling

14-10-2014

Henstilling

18-12-2017

Aftale

Fejlretning af dampretur skal ske straks efter konstateret fejl, Efterkommet.
Ekstern kontrol af dampretur skal ske hvert 2. år. Efterkommet.
Der skal fremvises månedlig beholdningsregnskab for tankene. Efterkommet.
Der skal være forbrugeroplysning om dampretur ved standerne. Efterkommet.
Det skal sikres, at alle olie- og benzinudskillere efterses/tømmes en
gang årligt. Det skal ses af kvitteringen, hvilke udskiller der er efterset/tømt. Efterkommet.
Inspektion af brændstoftank nr. 2. Inspektionsrapport skal fremsendes.
Efterkommet.
Opdatering af olietanke i BBR. Afmelde nedgravet olietank størrelse
6.00-10.000 l. Efterkommet.
Virksomheden bedes inden 15. februar 2018 fremsende følgende (se
endvidere i tilsynsrapporten):
a. Vedr. dampretur – egenkontrol:
i. Dokumentation for den halvårlige egenkontrol af dampretursystemet, jf. dampreturbekendtgørelsen, nr. 1175 af 22/9 2016, skal
fremsendes til til-synsmyndigheden for 2017, herunder resultatet af
egenkontrollen.
b. Vedr. dampretur – inspektioner:
i. Dokumentation for udbedring af fejl ved inspektion 3/2 2015
ii. Nyeste inspektionsrapporter (der forventes, at foreligge en nyere inspektion end den i 2015, da de skal foretages mindst hvert 2. år).
iii. Forklaring af hvilke standere, de enkelte resultater på rapporterne
henviser til (gælder både inspektion i 2015, nyeste inspektion og
fejlretninger).
c. Beholdningsregnskab for alle tanke for de seneste 3 måneder (oktober, novem-ber, december 2017)
d. Eventuelle tæthedsprøvninger / inspektioner af tanke (kopi af rapporter)
i. Såfremt der er foretaget tankinspektioner efter 2014, bedes de
fremsendt.
ii. Inspektionsrapporter for inspektionen, der skal foretages på alle
tanke i 2019, fremsendes til tilsynsmyndigheden, når de foreligger.
e. Oplysning om den eksisterende tankstation har en gennemstrømningsmængde over eller under 3000 m³/år.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Ubemandet tankstation samt vaskehal. Der kommer dagligt en opsynsmand. Tankstation og vaskehal
er etableret før 1986.
Der forefindes 3 standerøer, hvor der er udlevering af både benzin og diesel, samt 1 standerø, hvor der
udelukkende er udlevering af diesel (stander benævnt G). På de 3 standerøer med benzin og diesel er
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Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
der udlevering på hver side af standeren af alle produkter (BF92, BF95, Dynamic og Diesel). Standerne
er benævnt hhv. A-B, C-D, E-F på tankstationen.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
0
Miljøledelse

Hverdage
07-22

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage
07-22
07-22

Luftemissioner
Kontrolpunkt
Lugt

Tilsynskommentar
Intet at bemærke.

Luft, egenkontrol af Dokumentation for den kvartalsvise egenkontrol af dampretursystemet skal fremdampretursystem
sendes til tilsynsmyndigheden for 2017, herunder resultatet af egenkontrollen.
Luft, ekstern kontrol Inspektion, som skal foretages mindst hvert 2. år, bliver udført af Doms Metrology.
af dampretursystem
Der blev forevist inspektionsrapporter for inspektion d. 3/2 2015 for de 3 standere.
Af rapporterne er referet til standernes A- og B-side. Der er imidlertid ikke oplyst
relationen til tankstationens navngivning af standerne (A, B, C, D, E, F), og det er
derfor ikke muligt for tilsynsmyndigheden at vurdere, hvilke resultater, der hører til
hvilke standere.
Af rapporterne fremgår:
Rapport 1:
Stander A2: F (fejl) - BF92
Stander A3: 97 % - BF95
Rapport 2:
Stander A4: F (fejl) - Dynamic)
Stander B2: F (fejl) - BF92
Rapport 3:
Stander B3: 98 % - BF95
Stander B4: F (fejl) - Dynamic
Der er således fejl på dampreturen på de fleste standere. Ligeledes burde der foreligge en senere inspektion (mindst hvert 2. år).
Der bedes fremsendt følgende:
- dokumentation for udbedring af fejl ved inspektion 3/2 2015
- nyeste inspektionsrapporter
- forklaring af hvilke standere, de enkelte resultater på rapporterne henviser til
(gælder både inspektion i 2015, nyeste inspektion og fejlretninger).
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Spildevand
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Spildevand, afløbs- Virksomheden er beliggende i område, som pt. er fælleskloakeret. Det betyder, at
forhold
både regnvand og spildevand afledes i et fælles system pt.
Området står for at skulle separatkloakeres inden 2021, og der vil i den forbindelse
blive udsendt varsling af påbud herom.
Ved opmarcharealet til vaskehallen er det pt. muligt for kunderne at foretage udvendig vask af bil ved brug af en spand sæbevand og børste. Pt. løber vaskevandet fra manuel vask på opmarchpladsen ned ad terrænet til en vejbrønd øst for vaskehallen. Indretningen er uhensigtsmæssig, da vandet løber uden for tankstationens ejendom.
I forbindelse med den forestående separatkloakering skal virksomheden sikre, at
også vaskevandet fra manuel vask uden for vaskehallen afledes til spildevandsledning. Det skal samtidig sikres, at arealet, hvorfra der afledes overfladevand til
spildevandsledningen (dvs. ikke-overdækket areal) begrænses mest muligt.
Da området pt. er fælleskloakeret, og da der formentlig er tale om mindre vandmængder, og da der ikke er indkommet klager over forholdet, accepterer Aalborg
Kommune, Miljø foreløbig forholdet.
Aalborg Kommune, Miljø forventer, at virksomheden i forbindelse med kloakerings-projektet vedrørende separatkloakering til den tid indleder dialog / fremsender pro-jektforslag til tilsynsmyndigheden også.

Olie- og kemikalietanke
Id
1
2
3
4

Indhold
Benzin
Diesel
Benzin
Benzin

Kontrolpunkt
Olietanke, registrering i BBR

Volumen (l)
20.000
30.000
30.000
20.000

Etableret, ca.
1986
1978
1978
1978

Placering
Nedgravet
Nedgravet
Nedgravet
Nedgravet

Standeranlæg
JA
JA
JA
JA

Tilsynskommentar
Af BBR fremgår følgende tanke:
Anlæg 1 og 2: 2 stk. 4000 liters nedgravede tanke, er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret.
Anlæg 5: Tanknr. 227906, 30.000 liter, årgang 1978, nedgravet, benzin (svarende til
tankstationens tank 4)
Anlæg 6: Tanknr. 227904, 20.000 liter, årgang 1978, nedgravet, diesel (svarende til
tankstationens tank 2)
Anlæg 7: Tanknr. 227905, 30.000 liter, årgang 1978, nedgravet, benzin (svarende til
tankstationens tank 3)
Anlæg 8: Tanknr. 337914, 20.000 liter, årgang 1986, to-kammer tank, nedgravet,
benzin (svarende til tankstationens tank 1a og 1b)
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Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Olietanke på/over Ifølge inspektionsrapporter fra inspektion 4/9 2009 skal tankene inspiceres igen
6000 l, tætmed følgende tidsinterval:
hedspr/insp
Tank 1, 3 og 4: Efter 10 år - dvs. i 2019.
Tank 2: Efter 5 år - dvs. i 2014. Der er fremsendt inspektionsrapport fra inspektion
30/9 2014, der foreskriver inspektion af tanken igen efter 5 år - dvs. i 2019.
Såfremt der er foretaget tankinspektioner efter 2014, bedes de fremsendt. Inspektionsrapporter for inspektionen, der skal foretages på alle tanke i 2019, fremsendes til
tilsynsmyndigheden, når de foreligger.
Olietanke på/over Ved tilsynet kunne ikke fremvises månedsvise beholdningsregnskaber som krævet,
6000 l, beh.regn- jf. benzinstationsbekendtgørelsen, nr. 555 af 9/6 2001, § 15, stk. 2. Beholdningsskab
regnskab for alle tanke fremsendes til tilsynsmyndigheden for de seneste 3 måneder (oktober, november, december 2017).

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Planforhold

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal

Jordforurening

Konstateret jordforurening
ved tilsyn
Bæredygtighed

Tilsynskommentar
Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 2.2 D2 - Hjørringvej Syd, som er et blandet bolig- og erhvervsområde.
Virksomheden støder op til centerområde mod nord og boligområde mod
øst.
Ca. 140 meter sydvest for tankstationen ligger et §3 beskyttet område
(overdrev).
Tankstationen foretager egenkontrol, jf. bl.a. dampreturbekendtgørelsen
og benzinstationsbekendtgørelsen. Resultatet af egenkontrollen opbevares imidlertid hos benzinselskabets hovedkontor og er ikke tilgængelig
på tankstationen i fuldt omfang.
Ejendommen er V1-kortlagt. Ejendommen er beliggende inden for bufferzone (sø), og det skal derfor ved bygge-/anlægsarbejder vurderes, om
der er §8-pligt, jf. jordforureningsloven.
Der blev ikke ved tilsynet konstateret tegn på jordforurening.
Der blev ikke ved dette tilsyn talt om bæredygtighed, da tilsynet alene
var prioriteret til inspektioner af olietanke, dampretur og forestående separatkloakering.
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