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1021115262

e-Doc journal nr.
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Virksomhed

G. S. V. Materieludlejning A/S
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Edwin Rahrs Vej 79-81

Postnummer og by

8220 Brabrand

Telefonnummer
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ahb@gsv.dk

Kontaktperson

Allan Baatrup

Branchekode

H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere

Opstartsdato

1.1.1982, etableret på Edwin Rahrs Vej 81

Udvidelser/ændringer

Medio 2017, udvidelse med Edwin Rahrs Vej 79

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Allan Baatrup

Aarhus Kommune

Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, spildevand og olietanke 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
Bilag 1 virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag
1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.
De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig
hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af
egenkontrolresultater.

BELIGGENDHED
I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område: 24.01.03 ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, men der kan være etableret boliger til enkelte virksomheder i
området. Nærmeste bolig ligger nordøst for virksomheden i en afstand af ca. 50 meter.

Luftfoto af ejendommene Edwin Rahrs Vej 81 (til venstre) og 79 (til højre)

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
GSV er udlejer af maskiner og materiel til jord-, anlægs- og byggeopgaver. Virksomheder har
16 afdelinger i Dk, som i alt råder over ca. 5.000 maskiner. Virksomheden er indrettet med
værksteder og vaskehal for klargøring, service og reparation af maskinparken.

SPILDEVAND
Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlæg
og overfladevand afledes til recipient via regnvandssystemet.
Edwin Rahrs Vej 79
Virksomheden har spildevandstilladelse af 17. juli 2017 til afledning af spildevand fra en ny
dobbelt vaskehal, hvor der foregår manuel vask af materiel med højtryksrenser og små
mængder vaskemiddel. Vaskevandet afledes til spildevandssystemet via sandfang og olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Overfladevand fra ejendommen afledes til regnvandssystemet via et forsinkelsesbassin på 1.600 m3 i henhold til særskilt tilladelse
meddelt den 15. juni 2017.
Edwin Rahrs Vej 81
Virksomheden har desuden tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads meddelt den 6.
juli 2009. Tilladelsen er meddelt med vilkår om automatventil af spadetypen på afløbet for automatisk omkobling fra regnvandsledningen til spildevandsledningen, når brugsvandtilførslen
er åben, for at minimere afledning af regnvand til renseanlægget fra den ca. 120 m2 store vaskeplads. Styringen af ventilens indstilling sker automatisk og med en visuel alarm for fejlfunktion. Spildevandet afledes via sandfang og olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring af flydende råvarer og farligt affald
Virksomheden opbevarer kemikalier og farligt affald på opsamlingsbassin i overensstemmelse
med Kommunens forskrift. Sprinklervæske og AdBlue opbevares dog i en 1.000 liter palletank
af plast uden opsamlingsbassin. Da sprinklervæske og AdBlue ikke indeholder miljøfarlige kemikalier, kan denne opbevaring accepteres på det foreliggende grundlag. Denne dispensation
fra forskriften kan dog tilbagekaldes, hvis dette på et senere tidspunkt vurderes anderledes.
Belægninger og dieselpåfyldning
Vaskeplads og vaskehaller er etableret med en belægning i støbt beton. Dieselpåfyldning foregår i vaskehaller.

Oversigt over tanke i brug – Edwin Rahrs Vej 79
Indhold

Størrelse

Årstal

Placering

Evt. bemærkninger

Fyringsolie

1.200 liter

2008

I vaskehal 1

Til hedvandsrenser. Ikke registreret i BBR

Fyringsolie

1.200 liter

2002

I vaskehal 2

Til hedvandsrenser. Ikke registreret i BBR

Dieselolie

5.900 liter

2010

I vaskehal 1

Ikke registreret i BBR

Dieselolie

5.900 liter

2002

I vaskehal 2

Ikke registreret i BBR

Motorolie

1.500 liter

2017

På værksted

Filebænkstank. Ikke registreret i BBR

Hydraulikolie

1.500 liter

2017

På værksted

Filebænkstank. Ikke registreret i BBR

Spildolie

1.000 liter

-

Under halvtag Dobbeltvægget tank med visuel alarm

Oversigt over tanke i brug – Edwin Rahrs Vej 81
Indhold

Størrelse

Årstal

Placering

Dieselolie

5.500 liter

2009

Udendørs

Anlæg nr. 4 i BBR – ikke i brug

Motor– og

1.800 liter

2002

Indendørs

Anlæg nr. 5 i BBR – filebænkstank med 2
rum

Dieselolie

1.500 liter

2009

Udendørs

Anlæg nr. 6 i BBR

Fyringsolie

2.500 liter

2015

Indendørs

Anlæg nr. 7 i BBR

hydraulikolie

Evt. bemærkninger

Jordforurening og rørføringer til olietanke
Der er ikke nedgravede rørføringer til virksomhedens olietanke, og der er ved tilsynet ikke
konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
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

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Virksomheden er certificeret i henhold til standard fra Dansk Byggeri, og har godt styr på miljøforholdene. I forbindelse med tilsynet er virksomhedens to olieudskillere blevet tilmeldt den
kommunale tømningsordning, og virksomheden er i færd med at tilmelde de opstillede olietanke på Edwin Rahrs Vej 79. Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 3. april 2019.

Jens Tikær Andersen
Biolog

