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

Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Motor Co., Anders Mørchs Vej 2, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

25. maj 2018

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

50961100

CVR nr.

E-mail

salg@nmco.dk

P. nr.

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Tilslutningstilladelse
spildevand

-

33752547

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
25.05.18

Type

Kommentar

Henstilling

Nyere 750 liters Roth tank er opstillet indendørs. Jeg har konstateret, at spildolietanken ikke er registreret i BBR.
Det henstilles derfor, at tanken anmeldes til BBR via
https://www.bygogmiljoe.dk/. Start med at skrive olietank i søgefeltet, så kommer anmeldelsen frem.

25.05.18

Henstilling

25.05.18

Henstilling - efterlevet

Hvis du ikke har en tankattest på tanken, kan du i stedet vedhæfte
et foto af tankspecifikationerne på enden af tanken. Spildolietanken
skal være anmeldt inden den 6. august 2018.
Det henstilles, at virksomheden fremover fører driftsjournal over afleveret affald, og kan fremvise dokumentation på, at affaldet er
bortskaffet til registrerede affaldstransportør/-indsamler/-modtager.
Bremse- og koblingsvæske, kølervæske og sprinklervæske blev
opbevaret i 50 liters plastikdunke, der var placeret på gulv i dækrum, uden mulighed for opsamling af spild.
Det blev henstillet, at opbevaring af flydende farligt affald skal ske,
så der er mulighed for at opsamle eventuelt spild svarende til indholdet af den største beholder. Virksomheden har straks indkøbt en
ny spildbakke og indsendt foto af opstillingen, hvormed henstillingen allerede er efterlevet.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Autoværkstedet er en del af Nordjysk Motor Co., der har salg og udstilling på Sundholmen 19 i Nørresundby. Autoværkstedet foretager reparationer af biler inden salg, samt foretager reparationer på solgte
biler. Vask og klargøring af de salgsklare biler foretages af M.L.S. Bilpleje Center på Hjørringvej 174D.
Autolakering og slibning foretages hos nabovirksomheden KC Autolakering ApS, som de også deler velfærdsfaciliteter og affaldsordninger med.
Miljøledelse

Antal ansatte i produktionen

Driftstider (kl)
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage
Nej
2
8.30-16.30
I begrænset
I begrænset omfang
omfang
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej
eller JA
, hvilke?

Aktiviteter på værkstedet
Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
Pladearbejde
Slibning (kun vinkelsliber)
Lakering, herunder pletvis lakering
Undervognsbehandling
Bremsevask
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Fælgvask i maskine
Motorvask
Bilvask, mekanisk
Bilvask, manuel
Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner
Afkast fra:

Filterkrav

Højdekrav

Alle krav opfyldt?

Udstødningsgas

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Svejserøg

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Rensemiddeldampe

Nej

1 m over tagflade

Ja

Nej

Slibestøv

Ja

2 m over tagryg

Ja

Nej

Sandblæsning

Ja

2 m over tagryg

Ja

Nej

Lakering
Afstandskrav til forureningsfølsomt område
på 100m opfyldt
Ja
Nej

Ja
85% farvepartikler

OML-beregning
eller

Ja

Nej

Undervognsbehandling
Afstandskrav til forureningsfølsomt område
på 100m opfyldt
Ja
Nej

Ja
Olietåge 1mg/m3

Ja

Nej

20 mg/m3

Bekendtgørelsens bilag
1
OML-beregning
eller
Bekendtgørelsens bilag
1

Rumopvarmning:
Fjernvarme
Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Luftafkast er ført op i samme højde som autolakererens, men i et selvstændigt afkast.
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Støj
Info vedr. støjkilde

Driftstid
Inde
Lukket
port

Aktivitet/Anlæg
*=Stærk støj
Pladearbejde*
Andet støjende
karrosseriarbejde*

Inde
Åben
port

Ude

Afstand til støjfølsomt
område
0-20m
20>100
100m
m

Kl. 7-22
Kl. 22-7
Kl. 7-22
Kl. 22-7

Slibearbejde*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Sandblæsning*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Mekanisk autovask og tørring*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Højtryksspuling*

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Kompressor

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Motorer mv. ved
ventilationsanlæg

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Anden støjende
aktivitet/anlæg (type
noteres u. kommentar)

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Trykluftværktøj,
slagnøgler m.m.)

Kl. 7-22
Kl. 22-7

Kontrolpunkt
Støj

Placering

Støj
ok?

JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ

Tilsynskommentar
Med den korte afstand til beboelse er det vigtigt, at virksomheden er opmærksom på at holde vinduer, døre og porte lukkede ved støjende aktiviteter hele året.
Kompressor og ventilationsanlæg deles med autolakereren.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der afledes kun sanitært spildevand.
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Olie- og kemikalietanke
Id
1

Indhold
Spildolie

Volumen (l)
750

Kontrolpunkt
Olietanke

Etableret, ca.

Placering

Standeranlæg

Tilsynskommentar
Nyere 750 liters Roth tank er opstillet indendørs. Jeg har konstateret, at
spildolietanken ikke er registreret i BBR. Det henstilles derfor, at tanken
anmeldes til BBR via https://www.bygogmiljoe.dk/. Start med at skrive
olietank i søgefeltet, så kommer anmeldelsen frem. Hvis du ikke har en
tankattest på tanken, kan du i stedet vedhæfte et foto af tankspecifikationerne på enden af tanken. Spildolietanken skal være anmeldt inden den
6. august 2018.

Miljøfarlige råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Motorolie

3x
200
60

Kølervæske

Kontrolpunkt
Råvarer

Enhed
l
l

Opbevaring (BeskytBeholder
telse)
Volumen
Type
(l)
Tromle
200 På spildbakke med
rist
Tromle
60 På spildbakke med
rist

Årstal

2018
2018

Tilsynskommentar
Opbevares indendørs på spildbakke i dækrum.

Affald
Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)
Affaldsart
Absorptionsmidler
Airbags og selestrammere
Bilvrag
(÷ miljøbehandl.)

Mængde
pr. år

Emballering og
opbevaring

Transportør

Modtager

0
0
0

Bremsevaskervand 0
Bremse- og kobl.
Væske

20 L

50 L plast dunk

Hidtil genbrugspladsen,
fremover godkendt
transportør og modtager

Blyakkumulatorer

50 stk.

500 L plast kar

Danbrit og returordning

Elektronikaffald

0

Fugems. rudelim.
ej hærdet
Gulvopfej fint /
støvsugerpose

0

Hydraulikslanger

0

0
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Kviksølvkontakter
(fra airbag)

0

Kølervæske

75 L

Lysstofrør,
lavenergipærer

0

Maling og lakaffald

0

Benzin

0

Diesel

0

Oliefiltre

50 L

Væske alkalisk
(rensebar)
Væske petroleum
(rensebar)
Olieudskiller og
sandfang
Småbatterier
f. værktøj

50 L plast dunk

Hidtil genbrugspladsen,
fremover godkendt
transportør og modtager

Spændelågs fad

Hidtil genbrugspladsen,
fremover godkendt
transportør og modtager

750 L tank

Avista Oil

0
0
0
0

Spildolie

750 L

Spraydåser

5 stk.

Sprinklervæske

0

Katalysatorer*

2 stk.

Hidtil genbrugspladsen,
fremover godkendt
transportør og modtager

Returordning

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)
Affaldsart

Mængde Emballering og opbeTransportør
pr. år
varing

Airbags

0

Autoglas*

0

Modtager

Brændbart

Deles med autolaker

Dagrenovation

Deles med autolaker

Dæk*

150 stk.

Fugemasse
(rudelimning)

0

Jernskrot*

2000 kg

Indendørs

Osse – Brugtdæk og biler, Randers

Åben cointainer

Sæby produkthandel
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Blyklodser (af2 kg
balancering)*

Plastkasse

Hidtil genbrugspladsen, fremover godkendt transportør og
modtager

Pap

Deles med autolaker

Papir

Deles med autolaker

Plast (genbrug)*

0

Plast (deponi)

0

Kontrolpunkt
Affald, farligt

Overvejes at frasortere fremover

Tilsynskommentar
Aflevering af affald:
Virksomheden har hidtil afleveret en del af affaldet på genbrugspladsen
uden at have fået en kvittering på, at affaldet er bortskaffet korrekt.
Virksomheder skal kunne dokumentere, at virksomhedens affald er bortskaffet til registrerede transportør/indsamler/modtager og føre driftsjournal over affaldsbortskaffelsen. Det henstilles, at virksomheden fremover
fører driftsjournal over afleveret affald og kan fremvise dokumentation på
at affaldet er bortskaffet til registrerede affaldstransportør/-indsamler/modtager.
Det er muligt for virksomheder at aflevere op til 200 kg farligt affald på
genbrugspladsen om året og samtidig at få kvittering på det. Det kræver
at virksomheden tilmelder sig ordningen for genbrugspladser hos Renovationsvæsnet. Renovationsvæsnet kan oplyse nærmere om ordningen,
herunder priser mm.
Det er selvfølgelig også muligt at anvende andre registrerede transportører og modtagere. Du kan finde registrerede affaldstransportører/modtagere på www.affaldsregister.ens.dk.
Opbevaring af affald:
Bremse- og koblingsvæske, kølervæske og sprinklervæske blev opbevaret i 50 liters plastikdunke, der var placeret på gulv i dækrum, uden mulighed for opsamling af spild. Det blev henstillet ved tilsynet at opbevaring af flydende farligt affald skal ske, så der er mulighed for at opsamle
eventuelt spild svarende til indholdet af den største beholder. Virksomheden har straks indkøbt en ny spildbakke og indsendt foto af opstillingen, hvormed henstillingen allerede er efterlevet.

Affald, øvrige
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Generelle bemærkninger
Driftsjournaler
Driftsjournaler
Aflevering af farligt affald

Kontrol af renseforanstaltninger i
luftafkast
Tømning af olieudskiller m.v.
Årligt forbrug af farve,lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.

Føres der
driftsjournal?
Ja
Nej

Bemærkninger

Ja

Nej

Ja, delvist, for de affaldstyper der bortskaffes til
registrerede affaldsindsamlere. Affald, der er afleveret på genbrugspladsen, mangler der kvittering for.
Ikke relevant

Ja
Ja

Nej
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant

Bæredygtighed
Fokuspunkter ved miljøtilsyn
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udendørs oplag
Certificering: Miljøcertificering, miljømål
Produktion: Tætte trykluftsystemer
Affald: Affaldssortering, genbrug

Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme,
jordvarme, vindmøller, varmepumper
El: Følg forbrug og standby forbrug, LEDbelysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor

Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og
weekend, portstyring
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen

Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i
kommentar)
Indkørslen er belagt med grus og jord, så der sker
delvis lokal nedsivning af regnvand.

Der deles trykluftsystem med autolakereren, som
står for driften.
Affaldet sorteres korrekt. Der er ikke en stor plastfraktion på virksomheden. Plastaffald bortskaffes
med blandet brændbart. Det blev drøftet, om det
var muligt at frasortere plastik ud fra et miljømæssigt hensyn. Virksomheden vil overveje dette.

Der er en bi-elmåler på lejemålet, så elforbruget
følges. Værkstedet er forsynet med en del ovenlysvinduer, så det tit ikke er nødvendigt at have lyset tændt på værkstedet.
Porten til værkstedet er for det meste lukket af
støjhensyn til naboen, samt for at holde på varmen, når det er koldt.
Der anvendes kun vand til velfærdsfaciliteter.

Transport: Mindske tomgangskørsel
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet
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Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser og har ikke egen boring.

Generelle bemærkninger
Planforhold

Ligger i kommuneplanområde 2.4.B11, hvor det er hensigten, at området
på sigt skal omdannes til boliger.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Virksomheden fører driftsjournal for de affaldstyper, der bortskaffes til registrerede affaldsindsamlere. Affald, der er afleveret på genbrugspladsen, mangler der kvittering for. Fremadrettet skal der være dokumentation på alt afleveret farligt affald.
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1 og V2 iflg. jordforureningsloven

Jordforurening
Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ikke konstateret tegn på ”ny” jordforurening ved tilsynet.

Bæredygtighed*

Indkørslen er belagt med grus og jord, så der sker delvis lokal nedsivning af regnvand.
Affaldet sorteres korrekt. Der er ikke en stor plastfraktion på virksomheden. Plastaffald bortskaffes med blandet brændbart. Det blev drøftet, om
det var muligt at frasortere plastik ud fra et miljømæssigt hensyn. Virksomheden vil overveje dette.
Der er en bi-elmåler på lejemålet, så elforbruget følges. Værkstedet er
forsynet med en del ovenlysvinduer, så det tit ikke er nødvendigt at have
lyset tændt på værkstedet.
Porten til værkstedet er for det meste lukket af støjhensyn til naboen,
samt for at holde på varmen, når det er koldt.
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