Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Dansk Bilglas A/S, Hobrovej 446A, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

07.05.2020

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

70115555

CVR nr.

84364711

E-mail

snp@bilglas.dk

P. nr.

1008210469

Virksomhedstype

Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Udskiftning og reparation af bilruder. De har to biler, som kører ud til kunden og skifter eller reparerer
bilruder på stedet.
Ved tilsynet i 2020 blev det oplyst, at de skifter ca. 1000 bilruder og reparerer ca. 1000 bilruder årligt.

Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
4

Hverdage
7.00-16.30

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Der er 2 punktudsugninger på værkstedet med et samlet afkast, som er
mere end 2 meter over tagryg.

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Der vurderes ikke at være væsentlig støj fra virksomheden.
Der er en mindre kompressor som står indendørs.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Gulvafløbet i værkstedet blev afproppet inden indflytningen. Der er aquadræn lige udenfor
portene til værkstedet - 3 stk.
Virksomheden er beliggende i et område der er separatkloakeret, hvilket
vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til
henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Der er et sandfang samt en olieudskiller, som er tilmeldt årligt tømning.
Umiddelbart vurderes det ikke nødvendigt med årlig tømning af olieudskilleren, da der ikke længere ledes processpildevand hertil. Virksomheden kan selv forestå besigtigelsen af olieudskilleren og rekvirere tømning, når kapaciteten er 70 % fyldt med olie eller der er ophobet en del
sand.
Aquadrænene kan medføre at sandfanget skal tømmes årligt.
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Tankoplysninger i BBR
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Der er ingen olietanke på matriklen

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Glasruder og lim

Affald
Kontrolpunkt
Affald, farligt

Tilsynskommentar
Der fremkommer ingen farligt affald på virksomheden udover lidt spraydåser

Affald, øvrige

Der er glasruder som bortskaffes til genanvendelse ved Reiling Glasrecycling.
Der er brændbart affald - husholdningsaffald - som bortskaffes til forbrænding ved I/S Reno Nord.
Glasruderne som de modtager fra deres lager ved Dansk Bilglas på
Virkslyst 4, Nørresundby beholder det plastik, pap og træ som ruderne
er pakket ind i.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden er beliggende i indvindingsopland for drikkevand - et særligt miljøfølsomt område.

Generelle bemærkninger

Værkstedet fremstod lyst, rent og velorganiseret.

Jordforurening

Matriklen er udgået af jordforureningskortlægningen jf. Jordforureningsloven

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

Bæredygtighed*

Alle medarbejdere, der kører servicebiler, har været på et køreteknisk
kursus i energirigtig kørsel.
Virksomheden optimerer løbende logistikken for de 40 servicebiler ved
Dansk Bilglas, som kører i hele landet.
Bruger genbrugt computere i hele virksomheden.
Det blev drøftet, at et energitjek af virksomheden kunne være aktuel,
dels pga. opvarmning med kaloriferer og de store porte i værkstedet.
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