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Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj 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 Center for Miljø og Energi har
registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Autobranchevirksomhed
Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). 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.
BELIGGENHED
I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 250011LB. Områdets anvendelse er
fastlagt til bolig- og landbrugsformål. Området kan desuden anvendes til erhverv samt offentlige og private serviceformål, herunder mindre butikker, der naturligt kan indpasses i landsbyen. Området er desuden omfattet af lokalplan 488. Virksomheden er etableret i den østlige
længe af en 4-længet gård i udkanten af byen. Afkast til sprøjtekabine ligger mindre end 20
meter fra nærmeste bolig syd for virksomheden (se fig. 1). Pilen viser afkastets placering.

Fig. 1

Luftfoto af virksomhedens beliggenhed med matrikelskel, anno 2016

Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016).

EGENKONTROL
Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Følgende egenkontroloplysninger
skal opbevares på virksomheden til fremvisning ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen:
1. Indkøb af farve og lak, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
3. Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer
Virksomheden er en autolakeringsvirksomhed, der er under opstart i et eksisterende værksted.
Autoværkstedet er etableret i 1962 og udvidet med autolakering i 1964. Virksomheden er
etableret med en enkelt sprøjtekabine samt klargøringshal, lagerrum og blanderum. Der anvendes primært vandbaseret lak. Fortynder anvendes til afrensning i begrænset omfang.

LUFT
Oversigt over luftafkast
Aktivitet

Sprøjtekabine

Filter

Afkasthøjde

Partikelfilter

Ca. 10 m
over terræn (se
fig. 2)

Slibestøv

Cyklon

Over tag

Blanderum

Ingen

Ca. 1 m over tag

Pistolvasker

Ingen

Ca. 1 m over tag

Opvarmning
Virksomheden opvarmes med oliefyr.

Fig. 2 Afkast fra sprøjtekabine

STØJ
Virksomhedens væsentligste støjkilder er udsugningsanlæg samt kørsel til og fra virksomheden. Der foregår ikke yderligere støjende aktiviteter udendørs på virksomheden.

SPILDEVAND
Der foregår ikke vask af biler på virksomheden, og der afledes udelukkende sanitært spildevand. Flydende affald fra evt. vask af sprøjteudstyr m.v. opsamles og genanvendes eller bortskaffes som farligt affald (se afsnit om affald nedenfor).

AFFALD
Erhvervsaffald
Blandet brændbart affald, herunder luftfiltre, opsamles i containere med låg og bortskaffes via
renovationsordning ved Johs. Sørensen og Sønner. Slibestøv i luftafkast opsamles i støvkasse
under cyklon. Støvet fyldes i poser og bortskaffes sammen med øvrigt brændbart affald.
Farligt affald
Malingsrester, spildfortynder og flydende affald fra evt. vask af sprøjteudstyr er farligt affald,
som skal bortskaffes til godkendt affaldsbehandler. Kvitteringer for bortskaffelsen skal kunne
fremvises ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring af flydende farligt affald
Farligt affald i form af flydende maleaffald og evt. spildfortynder skal opbevares i en beholder,
der placeres i en opsamlingsbakke, der kan rumme beholderens indhold jf. § 13 i Autobranchebekendtgørelsen.
Opbevaring af flydende råvarer
Ny fortynder opbevares i en 200 liters tromle på opsamlingsbassin på udendørs, overdækket
areal. Maleprodukter opbevares i mindre beholdere i blanderum, der er etableret med fast
gulvbelægning i beton.
Oversigt over olietanke i brug
Indhold

Størrelse

Årstal

Placering

Bemærkninger

Fyringsolie

2.500 liter

2009

Udendørs

Ståltank

Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Virksomheden er netop etableret i et eksisterende værksted og har fået tilsendt Autobranchebekendtgørelsen til orientering. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Til virksomhedens orientering
kan følgende oplyses:


Når der opstår farligt affald i form af flydende maleaffald og evt. spildfortynder skal dette opsamles i beholder, der placeres i en opsamlingsbakke, der kan rumme beholderens
indhold, hvis den skulle vælte ved et uheld jf. § 13 i Autobranchebekendtgørelsen. Selv
om blanderummet er etableret med betongulv, kan der være utætheder, der hvor gulv
og væg mødes.



Farligt affald i form af malings- og fortynderaffald skal bortskaffes til en godkendt affaldsbehandler. Virksomheden skal gemme kvitteringer for bortskaffelsen til fremvisning
ved tilsyn jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden kan også vælge at
bortskaffe affaldet til kommunens modtagestation for farligt affald, der ligger Ølstedvej
36, 8200 Aarhus N mod betaling eller via en af kommunen 6 genbrugsstationer, hvis
virksomheden tilmeldes ordningen for adgang til genbrugsstationerne som registreret
virksomhed. Læs nærmere om de 2 sidstnævnte muligheder på dette link:
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhve
rv/Genbrugsstationer-Erhverv.aspx?sc_lang=da

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 30. marts 2017
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