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Virksomhedens navn 

 

Vandel Biler Aps 

Virksomhedens adresse 

 

Hans Thomsens vej 93, 7184 Vandel 

Virksomhedens CVR nummer 

 

32450601 

Karakteren af virksomheden  

(kort beskrivelse af virksomheden,  

 med angivelse af listepunkt) 

 

Q01 - Autoværksteder 

Dato for tilsyn 

 

26. november 2015 

Baggrunden for tilsynet  

(rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn 

osv.) 

 

Rutinetilsyn 

Deltagere fra virksomheden 

 

Torben Mikkelsen 

Tilsynet blev udført af 

 

Finn Thoft Jensen 

Hvad der er ført tilsyn med? Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede 

miljøforhold 

 

Er der konstateret jordforurening? Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at 

der er sket jordforurening 

Er der meddelt påbud, forbud eller 

indskærpelser til virksomheden? 

Der er ikke meddelt indskærpelser, påbud eller 

henstillinger. 

Konklusion på virksomhedens eventuelle 

indberetning om egenkontrol 

Der er ikke krav om egenkontrol 
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Ved tilsynet blev følgende emner gennemgået: 

 Opsamling på sidste tilsyn af 23. november 2010 

 Planforhold 

 Virksomhedens indretning og drift 

 Virksomhedens luftafkast og støjkilder 

 Virksomhedens affald 

 Virksomhedens spildevand 

 Virksomhedens energiforsyning og tankanlæg 

 Miljørisikovurdering 

 

 

Opsamling på sidste tilsyn af 23. november 2010 

Virksomheden har flyttet adresse og lokaler siden sidste tilsyn. I forbindelse med flytningen er der 

meddelt byggetilladelse den 4. december 2013. Der er ikke tidligere udført tilsyn på den nuværende 

adresse. 

 

 

Planforhold 

I henhold til ”Kommuneplan 2013 – 2025 for Vejle Kommune og Trekantområdet” ligger 

virksomheden i erhvervsområde 22.E.1. Området er omfattet af  lokalplan nr. ER 2.2.1. 

Virksomheder indenfor lokalplanområdet må ikke belaste nærliggende boligområder med mere end 

de almindelige vejledende støjgrænser på 45 dB(A) (dag), 40 dB(A) (aften) og 35 dB(A)(nat).  

 

Virksomhedens indretning og drift 

Virksomheden udfører serviceeftersyn og reparation på både gamle og nye biler. 

Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen.  

  

Antal ansatte 

Virksomheden har ansat 4 mekanikere inkl. ejeren. Derudover er der en freelanceansat 7 timer 

ugentligt i administrationen.  

 

Daglige driftstid 

Mandag – fredag: kl.7.00 – 16.00. 

Overarbejde forekommer i mindre omfang. Arbejdet er sæsonbetonet med mere arbejde om 

vinteren. 

 

Maskiner, indretning og drift  

Virksomheden er indrettet med: 

- Værksted:  Værkstedet har tæt gulvbelægning.  Der er kun afløb fra håndvask. 

- Lager. Der er ikke etableret afløb i lageret. Lageret har tæt gulvbelægning.  

- Kontor. 

- Frokoststue. 

- Toilet/bad. 

- Kompressorhus. Kompressoren har årligt eftersyn..  

 

Det blev under tilsynet oplyst at klargøring og vask af biler ikke foregår på virksomheden men 

andetsteds i byen. 
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Maskinpark 

Virksomhedens maskinpark består af:  

- 1 stk. CO2 svejseapparater, 1 stk. gas/ilt apparat. 

- 1 stk. bænksliber. 

- Ca. 5 stk. vinkelslibere. 

- 6 stk. lifte. 

- 1 stk. kompressor. 

- 1 stk. højtryksrenser. Det blev under tilsynet oplyst at højtryksrenseren ikke længere bruges. 

- 1 stk. støvsuger. 

- Diverse håndværktøjer. 

 

 

Udendørs aktiviteter 

Der foregår ingen udendørs aktiviteter på virksomheden. 

 

Råvarer og hjælpestoffer 

 

 Mængde pr. år / maks. oplag Opbevaring 

Motorolie Ca. 5 tons pr. år. 2 stk. 200 l. tromler i værkstedet 

samt 3 tromler på lager. 

   

Gearolie Ca. 40 – 50 l. pr. år. 60 og 20 liters dunke 

Spraydåser 4 – 12 pr. år. (købes ind efter 

behov) 

Opbevares på hver mekanikers 

station. Og i skab. 

Rensebenzin Ca. 5 l. pr. år. 5 l. dunk (benyttes til at rense lim af 

med) 

Sprinklervæske 8 dunke pr. år. 60 l. dunk. I reol i værksted 

Kølervæske 4 dunke pr. år. 2 stk. 60 l. dunk. I reol i værksted 

Bremsevæske Ca. 50 liter Opbevares i reol i værksted 

Voks (til polering) Meget lidt 300 – 400 g. flasker. 

Rustbeskyttelse 

(spraydåse) 

Ca. 12 pr. år. (købes ind efter 

behov) 

Opbevares på hver mekanikers 

station. 

 Mængde pr. år Opbevaring 

 

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer 

Opbevares i værksted og lager. 

 

Virksomhedens luftafkast og støjkilder 

 

Udsugning 

 

Sted/anlæg 

 

Rensetype 

(fx filtre/cyklon) 

Afkasthøjde 

Rumventilation cyklon >1 meter 

Punktudsugning, 3 stk ingen >1 meter 

Malekabine   
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Afkastene er ca. 1 meter over tagflade og påmonteret jethætte der kaster luften ca. 10-12 meter op. 

 

Øvrige støvkilder 

Ingen udendørs aktiviteter. 

 

Støj  

Kompressor: står i lydisoleret hus.  

 

Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne. 

 

 

Virksomhedens affald 

 

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald)  

 

 Mængde pr. 

år 

Opbevaring Bortskaffelse 

Spildolie Ca. 2.500 l. pr. 

år. (Der 

afhentes 500 l. 

5 gange årligt) 

1.200 l godkendt tank 

placeret indendørs på 

gulv. 

Gunnar Lund 

Brugte oliefiltre Afhentes 1 

gang pr. år. 

Lukket 200 l. beholder 

på lageret. 

ABAS 

Batterier Afhentes ved 

levering af 

nye. 

Opbevares på gulv i 

værksted 

Danbrit 

Spraydåser Afleveres efter 

behov. 

Som farligt affald. 

Miljøstation 

ABAS. 

Bremsevæske 50 l Som farligt affald. 

Miljøstation 

ABAS 

Kølervæske Afhentes 1 

gang pr. år. 

Som farligt affald. 

Miljøstation 

ABAS 

Klude med olierester Afleveres efter 

behov. 

Som farligt affald. 

Miljøstation 

ABAS 

Vand fra bremservask  Afhentes 1 

gang pr. år.  

Som farligt affald ABAS 

 

 

 

Øvrigt affald  

 

 Mængde pr. 

år 

Opbevaring Bortskaffelse 

Pap/papir  Affaldscontainer under 

halvtag 

ABAS 

Dæk Ca. 800 Under halvtag Hellestrup dæk 
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Jern, plastkofangere og 

autoruder 

 Udendørs container Jysk skrot 

 

 

Virksomhedens spildevand 

Processpildevand 

Der er ingen afledning af processpildevand. 

 

Sanitært spildevand m.v. og afledes til off. kloak.  

 

Olie/benzinudskillere 

Der er ingen olie/benzinudskiller. 

 

 

Virksomhedens energiforsyning og tankanlæg 

 

Opvarmning 

Naturgasfyr fra 2005. Det årlige tilsyn udføres af Weishaupt. 

 

 

Klager siden sidste tilsyn 

Hverken virksomhed eller Vejle Kommune har modtaget klager over virksomheden siden sidste 

tilsyn. 

 

Fremtid 

Planlagte fremtidige udvidelser/ændringer? 

Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer. 

 

 

Miljørisikovurdering 

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn
1
 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. 497 af 15.  maj 2013 om miljøtilsyn 
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Parameter Miljøledelse Regelefterlevelse Oplag Emissioner til luft 

(inkl. støj), jord 

og/eller vandmiljø

Sårbarhed

Score 5 1 3 3 3

Forklaring til 

score

Ikke 

systematiske 

miljøforbedringer, 

ingen miljømål 

eller 

dokumenterede 

forbedringer på 

udvalgte 

områder.

Ingen 

overtrædelser 

eller 

håndhævelser 

inden for 

minimumsfrekve

nsen for tilsyn.

Håndtering og 

opbevaring af 

kemikalier og 

farligt affald sker 

uden risiko for 

spild til kloak, 

jord eller 

vandmiljø.

Emissioner 

reguleres via 

bekendtgørelser, 

love, tilladelser, 

forskrifter eller 

vejledninger.

Virksomheden er 

placeret 200-500 

m fra følsomme 

områder og/eller i 

områder med 

drikkevandsintere

sser, dog ikke 

særlige 

drikkevands-

interesser.

 

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,0. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at 

fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang 

der udføres et tilsyn. 


