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Miljø, MEF

Miljøtilsyn hos Aalborg Kemi Aps, Kemivej 6, 9310 Vodskov

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
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www.aalborg.dk

Aalborg Kommune, Miljø har den 19. maj 2016 ført tilsyn hos Aalborg Kemi Aps,
CVR-nr. 59600613.

Sagsnr.:
2011-48860

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Bjørn Munkholm og Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Anna Marie Dam.

Init.: AMD
EAN nr.: 5798003742977

Virksomheden er omfattet af bestemmelserne om regelmæssigt miljøtilsyn.
Tilsynet var et prioriteret tilsyn, og der blev ført tilsyn med dele af virksomheden.
Dette prioriterede tilsyn var målrettet opbevaring af flydende råvarer samt afblænding
af 3 gamle tanke til henholdsvis olie og IPA-sprit.

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Afmelding af tanke og oplysninger om tankanlæg i BBR.
Aalborg Kommune har den 28. oktober 2014 modtaget anmeldelser vedrørende
sløjfning af 3 tanke (2 overjordiske tanke på hver 2500 l og en nedgravet tank på
2500 l).
Ved tilsynet konstaterede jeg, at de 2 overjordiske tanke i tilknytning til tidligere benzinsalgsanlæg er tømt og afblændet, som anmeldt i 2014, og tankene er registreret i
BBR som afblændede tanke (Anlægsnr.4 og 5).
Ved tilsynet bekræftede du, at den nedgravede tank fra 1970 til IPA-sprit ligeledes er
sløjfet. Det viser sig dog, at denne tank fortsat står registreret i BBR (Anlægsnr.1),
som en tank på 1500 l.
Du bedes derfor bekræfte, at det er tanken til IPA-sprit, der er afmeldt i 2014
og/eller fremsende dokumentation fra det VVS-firma, der i 2014 stod for sløjfning af tanken.
Jeg har vedhæftet kopi af anmeldelsen fra 2014, hvor du bedes bekræfte de supplerende oplysninger.
Vedrørende opbevaring af råvarer.
Ved tilsynet blev der ikke opbevaret flydende produkter udendørs. Du oplyste, at
IPA-sprit, petroleum og mineralsk olie nu anskaffes og opbevares i mindre beholdere
/tromler indendørs. Flydende råvarerne er normalt ikke på lager, men blandes og opbevares som færdigvarer i et lukket rum uden afløb. Opbevaring af råvarer gav ikke
anledning til bemærkninger ved tilsynet.
Tilsynsrapport
Der er ikke udarbejdet særskilt tilsynsrapport i forbindelse med tilsynet.
Aalborg Kommune, Miljø skal offentliggøre dette tilsynsbrev. Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Virksomhedens even-
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tuelle bemærkninger skal fremsendes inden den 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger vil dette tilsynsbrev være endeligt. Offentliggørelsen sker på DMA-portalen: https://dma.mst.dk/.
Risikovurdering
Aalborg Kommune, Miljø har miljørisikovurderet virksomheden jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og
konsekvensen heraf. Det vurderes med en score på 1, 3 eller 5. Kriterierne for beregning af miljørisikoscoren er:
Sandsynlighed



Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse

Konsekvens




Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
Sårbarhed

Score 1 gives ved lav, score 3 ved middel og score 5 ved høj miljørisiko/ sandsynlighed for miljøhændelse.
Aalborg Kommune, Miljø har vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 4,34 for virksomheden. Tilsynsfrekvensen er 1 –
6 år. Det betyder, at der som minimum udføres miljøtilsyn én gang inden for denne
periode. Hvis virksomheden har en høj score i forhold til de øvrige virksomheder, vil
der blive ført hyppigere miljøtilsyn. Den endelige tilsynsfrekvens for virksomheden er
endnu ikke fastlagt.
Brugerbetaling
Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor
virksomheden.
Aalborg Kommune vil opkræve 311,80 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på tilsynet. Indtil dato er der brugt * timer i forbindelse med tilsynet. Timetallet kan stige, hvis der er behov for opfølgning eller andet i forbindelse med tilsynet.
Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2016.
Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, kan sagsbehandleren altid kontaktes.

Venlig hilsen
Anna Marie Dam
miljøsagsbehandler

9931 2174
annamarie.dam@aalborg.dk
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Vedlagt:
Kopi af anmeldelse om sløjfning af tank fra 2014.
Udskrift af BBR.
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