Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos CIRCLE K DANMARK
A/S, Mylius Erichsens Vej 78, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato
Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

98148818

CVR nr.

28142412

E-mail

henriette.suna@circlek.europe.com

P. nr.

1021478799

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, butik, vaskehal og pusleplads.
Der forefindes 2 standerøer til personbiler.

Luftemissioner
Kontrolpunkt
Luft, egenkontrol af dampretursystem

Tilsynskommentar
Dokumentation for udført egenkontrol jf. dampreturbekendtgørelsens §9 i
2020 blev fremsendt. Egenkontrol af dampretursystem foretages af Gilbarco Veeder-Root. Der er ikke konstateret afvigelser ved sidste kontrol.

Luft, ekstern kontrol af damp- Dokumentation for udført ekstern kontrol jf. dampreturbekendtgørelsens
retursystem
§10 af dampretur i 2019 er blevet fremsendt. Doms Metrology har udført
kontrol.

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under
100 m fra forureningsfølsomområde (boligbebyggelse). Når der vaskes
skal porte, døre og vinduer være lukkede.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes
til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak. Antal bilvask indtil 28. oktober 2020 er 3600. Der bruges ca. 48 l per bilvask. Der er genvinding af vand ved undervognsskyl.

Spildevand, afløbsforhold

Virksomheden er beliggende i område, som er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området
er planlagt at blive separatkloakeret efter 2027.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Der er etableret 3 stk. sandfang og 3 stk. olieudskillere. 2 af olieudskillerne er placeret henholdsvis øst og vest for udleveringsstanderne. Derudover er der etableret sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskehallen.
Under miljøtilsynet kunne der fremvises kvittering for kontrol af alarm på
olieudskiller samt tømning/eftersyn af olieudskillere. Kvitteringer var dateret den 21/1 2020 og den 10/7 2020.

Olie- og kemikalietanke
Id

Prod.år

1 1990
2 2006
3 2006

Etableret,ca.
1990
2006
2006

Indhold
Benzin
Benzin
Benzin

Volu- Placering
men (l)
30.000
Nedgravet
30.000
Nedgravet
30.000
Nedgravet

Standeranlæg
JA
JA
JA

Bemærkning
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Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Der forefindes 3 nedgravede benzin/dieseltanke på tankstationen:
* 1 stk. 30 m3 (15+15), tank nr. 424346A+B, fra 1990, g-nr. 01-1004. Senest inspiceret i 2017. Tanken har zink-anoder monteret og er indv. zinkstøvmalet.
* 1 stk. 30 m3 (10 + 20), tank nr. 140181, fra 2006, G-nr. 01-1600. Tanken er en dobbeltvægget tank, der er epoxybehandlet indvendigt.
* 1 stk. 30 m3, tank nr. 140176, fra 2006, G-nr. 01-1600. Tanken er en
dobbeltvægget tank, der er epoxybehandlet indvendigt.

Olietanke, registrering i BBR

Alle tanke er registreret i BBR.

Olietanke på/over 6000 l,
tæthedspr/insp

Dobbeltvæggede tanke skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves, hvis
der er tilsluttet et overvågningssystem. Tætheden af dobbeltvæggede
tanke og rør kontrolleres ved overvågning af trykforholdet. Sidste kontrol
er udført samtidig med egenkontrol af dampretur.
Tankinspektion for enkeltvægget tank fra 1990 med tank nr. 424346 A+B
er udført i 2017. Tankinspektionsrapport er fremsendt til tilsynsmyndigheden. Tanken er vurderet at være i god stand, næste inspektion i 2027.

Olietanke på/over 6000 l,
beh.regnskab

Der skal kun føres beholdningsregsnskab på enkeltvægget tank fra 1990
med tanknr. 424346 A+B jf. olietankbekendtgørelsens Bilag 9 pkt. 2, da
dobbeltvæggede tanke er tilsluttet automatisk overvågningsystem. Dokumentation for udført beholdningsregnskab er blevet fremsendt.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Diverse vaskeprodukter til brug i doseringsanlægget til vaskehallen opbevares i lukket rum. Vaskeprodukterne står på spildbakke. Nogle af vaskeprodukter er svanemærket. Opbevaring vurderes at være i orden.

Affald
Kontrolpunkt
Affald, sortering

Tilsynskommentar
Virksomheder sorterer affald i pap, småt brændbart og plastfolie.

Affald, bortskaffelse

Opgørelse for bortskaffet affald i 2020 er blevet fremsendt.
Affald bortskaffes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Generelle bemærkninger

Tilsynet blev udført digitalt.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i kommuneplan 4.2.B10, der er udlagt til
boligområde.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Der er ingen lokalplan for området.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Driftsjournal og egenkontrol udføres som påkrævet. Der er konstateret
fejl ved udførelse af egenkontrol på rørovervågningssystemet. Virksomheden har fremsendt dokumentation, at udbedringer af fejl er sat i gang.

Jordforurening

Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over
muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
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