Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Nordisk Aluminat A/S

Virksomhedens adresse

Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg

CVR nummer

7089 5528

Virksomhedstype

4.2d Fremstilling af salte

Tidspunkt for tilsynet

27. september 2017

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Varsling af tilsynet

Tilsynet var varslet 10. august 2017

Deltagere fra virksomheden

Tina Klarskov

Øvrige deltagere

-

Tilsynet udført af

Berit Husballe
Marianne Jordt

Tilsynet omfattede

Besigtigelse af virksomheden

Materiale udleveret

-

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53, • 2100 København Ø
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Virksomheder
J.nr. MST-1272-00756
Ref. major / bebha
Dato: 29. november 2017

Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol
Kontrolområde
Konklusion
Luft
Egenkontrol er modtaget
Sagsbehandlingen er afsluttet
Jord og grundvand
Egenkontrol er modtaget
Sagsbehandlingen er afsluttet

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:
1. Revurdering af miljøgodkendelse af 20. december 2010
2. Godkendelse til produktion af kaliumformiat og magnesiumnitrat af 1. marts 2013
3. Godkendelse til ændret produktionssted for kaliumformiat af 21. januar 2014
4. Godkendelse til produktion af aluminiumnitrat af 14. marts 2014
5. Godkendelse til konvertering fra olie til LPG-gas af 13. oktober 2017
Ved tilsynet oplyste Tina Klarskov, at miljøgodkendelsen til produktion af aluminiumnitrat
ikke er taget i brug.

Generelle forhold
Nordisk Aluminat A/S er siden sidste tilsyn overgået til LPG-gas til fremstilling af
damp i produktionen. Miljøgodkendelse er meddelt den 13. oktober 2017.

Indretning og drift
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden drives som angivet i miljøgodkendelserne.

Lugt
Virksomhedens primære kilde til lugt er anvendelsen af saltsyre, salpetersyre,
eddikesyre og myresyre. Luft med indhold af saltsyre, salpetersyre, eddikesyre og
myresyre ledes inden udledning til det fri gennem vådskrubbere med vand.
Virksomheden har ikke krav om regelmæssige lugtmålinger. Ved tilsynet blev der
ikke konstateret lugtgener af betydning.

Spildevand
Virksomheden genanvender alt spildevand i produktionen. Eneste spildevand som ledes til
renseanlæg er sanitetsspildevand.
I tilfælde af et spild på udearealerne, har virksomheden måtter til lukning af afløb. Det er
endvidere muligt at lukke det interne regnvandssystem inden udløb til offentlig kloak.
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Støj
Virksomheden har ingen faste krav om støjmålinger. Ved tilsynet blev der ikke konstateret
betydende støjgener.
Det fremgår af virksomhedens revurdering vilkår B2, at motorkøretøjer maksimalt
må holde med motoren i tomgang i 1,5 minut.

Affald
I kompressorrummet og på værkstedet var olieaffald placeret i åbne beholdere/
dunke. Der er ikke afløb fra rummene, så et evt. spild vil kunne opsamles.
Det blev aftalt, at olieaffald fremadrettet opbevares i lukkede beholdere på
spildbakker.

Jord og grundvand
Virksomheden overgik i foråret 2017 fra olie til LPG-gas ved dampfremstillingen.
Den nedgravede olietank er endnu ikke sløjfet. Tanken skal sløjfes i henhold til reglerne, jf.
olietanksbekendtgørelsens § 31, stk. 3. Eventuelt restindhold i tanken skal fjernes, og tanken
skal enten opgraves eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken
afblændes.
Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at olietanken vil blive opgravet.

Indberetning/rapportering
Nordisk Aluminat A/S har den 9. december 2016 fremsendt årsopgørelse, jf. vilkår K5 i
revurdering af miljøgodkendelse af 20. december 2010. Miljøstyrelsen har taget
oplysningerne til efterretning.

Opsummering:
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning:


Det blev aftalt, at olieaffald opbevares i tætte beholdere/dunke placeret i
spildbakke

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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