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

Rapport for miljøtilsyn hos Nordjyske Medier A/S,
Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

22.06.2016

Til stede ved tilsynet

Joan Frej og Kim Faarbæk repræsentant for virksomheden
Henrik Møller Thomsen, Aalborg Kommune, Miljø

Telefon

99353535

E-mail

CVR nr.

18096641

P. nr.

1003083353

Virksomhedstype

E51, Rotations/offset/silke/bogtrykker

Risikoscore

3,41

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

Henstilling

Oplysning om transportør og modtager af affald

Indskærpelse

Elektronikaffald skal opbevares under tag

28-092011
28-092011

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Trykning af Nordjyske Avis, ugeaviser og andre tryksager plus lager og kontorfacilieter.
Driftstid er:
Mandag, tirsdag og fredag kl.10 - 16 samt 22 - 02.
Onsdag og torsdag kl. 22 - 02
Lørdag 20-00
Søndag 22 - 02
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen

Hverdage

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Miljøledelse

Luftemissioner
Kilde
Id
1
2

Kilde
Id
1
2

Aktivitet/proces

Stof

Svejsning
Svejsning

Svejserøg
Svejserøg

Afkasthøjde over
Terræn
Tag (m)
(m)
1,0
1,0

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)
Ingen rensning
Ingen rensning

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Luft, afkast

Tilsynskommentar
Der er afkast fra svejserøg i henholdsvis værksted og i tidligere autoværksted. Der er stort set ingen aktivitet længere i det tidligere autoværksted.
Der er ingen udsugning på trykkerierne.
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Støj
Kontrolpunkt
Støjkilder, udendørs

Tilsynskommentar
Udendørs støjkilder er til- og frakørsel, samt intern kørsel på pladsen
ved trykkeriet. Virksomheden har ikke modtaget klage over driften siden
afslutning af klagesag i 2015. Aalborg Kommune har heller ikke haft henvendelser.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der fremkommer skyllevand fra vådfremkaldelse på CTP-maskine og
skylning af valser, som ledes til kloakken. Der vaskes en gang pr. uge.
Vask foretages med vand og almindelig sæbe. Sand fra sandfang afhentes af Stena.
På udendørs vaskeplads foretages vask af børstevalser fra trykkeriet
med højtryksrenser. Børstevalserne afvaskes for papirstøv inkl. trykfarve. Vandtemperaturen er 40 °C. Der anvendes ingen sæbe. Det blev oplyst, at der vaskes ca. 20 stk. valser hver 12. uge.

Spildevand, tilslutningstilladelse

Virksomheden fik meddelt tilslutningstilladelse af processpildevand den
26. november 1987. Tilladelsens vilkår vurderes at være overholdt.

Spildevand, belægninger ved Udendørs vaskeplads er belagt med asfalt.
vaskepladser

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Der er 2 olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang, som tømmes 2 gange om året af RenoNord. Kopi af tømningsaftale fremvist.

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke, registrering i BBR

Tilsynskommentar
Ingen olietanke på adressen.

Råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Enhed

Affedtningsmiddel
Trykfarve

Beholder
Volumen
Type
(l)
Ingen beholder
Ikke relevant
Tromle
Ståltank

Fremkalder

Plastdunk

Papir
Jerntråd

Opbevaring (Beskyttelse)

Årstal

Indendørs

2016

Indendørs

2016

Indendørs
Indendørs, bag opkant
Indendørs

2016
2016
2016
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Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Papir til aviser opbevares i store big-balle ruller. Papiret er FSC-mærket.
Som affedtningsmiddel til affedtning af alumiumtrykpladerne anvendes
produktet Petrosolvent Ny Superb, som er et koldaffedtningsmiddel.
Jerntråd anvendes til hæftning af aviser og andre tryksager.

Råvarer, opbevaring

Trykfarver opbevares i lukkede ståltanke (2 x 5.000 l) i særskilt rum. Sort
trykfarve opbevares i rum, hvor gulvafløb er afproppet og hvor der er fald
ind mod rummet og væk fra døren. Øvrige trykfarver opbevares i ståltanke bag opkant.

Affald
Affaldsart Oplag

Aluminium
Batterier
Blandet
brændbart
Blyakkumulatorer
Elektriske og
elektroniske produkter
Fremkaldervæske
Jern og
metal
Klude
med farverester
Lysstofrør, lavenergipærer
Olie- og
benzinudskillere
Papir

Enhed

Beholder
Volumen
Type
(l)
Container åben
Tromle
Container lukket
Ikke
oplyst
Trådbure

Beholder lukket
Container åben
Beholder lukket
Papkasse

Ikke
relevant
Container
med
komprimator

Opbevaring
(Beskyttelse)

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Indendørs

Indendørs
Udendørs

Ikke noteret
ved tilsyn
Udendørs,
overdækket, bag opkant
Udendørs,
overdækket, bag opkant
Udendørs

Indendørs

Indendørs

Udendørs

Udendørs
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Plast

Spildolie

Container lukket
Tromle

Sæbe
med org.
opl.middel
Trykfarve

Tromle

Træaffald

Ingen
beholder

Tromle

Udendørs

Udendørs,
overdækket, bag opkant
Udendørs,
overdækket, bag opkant
Udendørs,
overdækket, bag opkant
Udendørs

Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Blandet brændbart affald afhentes af Aalborg Renovationsvæsen.
Pap/papir afhentes af Ragn-Sells.
Træaffald i form af paller afhentes af Nord Renovation.
Offsetplader i aluminium afhentes af Pressens Fællesindkøb.
Jern- og metalaffald bortskaffes af Nord Renovation.

Affald, farligt

Farligt affald opbevares i tromler udendørs i overdækket bygning med
opkant hele vejen rundt. I midten af pladsen er der et afløb til et lukket
reservoir, som ikke er koblet på kloaknettet (iflg. tilsynsnotat af den 2808-2007). Det farlige affald bortskaffes til RenoNord-fast affald.
Klude med farverester opbevares i lukkede containere indendørs i rum
med opkant.
Brugt fremkaldervæske til aluminiumspladerne opbevares i tank i kælder
i prepress-afdelingen. Væsken bortskaffes af Stena Miljø.
Elektriske og elektroniske produkter er som opfølgning i forbindelse med
forrige tilsyn, flyttet i overdækket kemikalieskur.
Under tilsynet er indberetninger til affaldsregistret gennemgået. Disse er
i orden for adressen Langagervej 1.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevands- Virksomheden er beliggende i område med begrænset drikkevandsinteinteresser
resse.
Planforhold

Virksomheden er beliggende i kommuneplan nr. 4.5.H1, som er udlagt til
let erhvervsområde.

Jordforurening

Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er registreret som lokaliseret (uafklaret) iht. jordforureningsloven.

Bæredygtighed

Virksomheden har indført energiledelse. Opgaven varetages af Nordjyske Bygninger. Der sker løbende opfølgning på strømforbrug. Trykfarver
er udskiftet til mere miljøvenlige farver.
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