Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato

15.08.2018

Tilsynstype

Basistilsyn

CVR-nummer

26793785

P-nummer

1009328994

Virksomhed

Aprintas Graphic Solutions

Adresse

Bøgekildevej 9

Postnummer og by

8361 Hasselager

Telefon

86283422

Mobil

40184788

e-mail

cp@aprintas.dk

Branchekode

E51: Rotations/offset/silke/bogtrykker

Opstartsdato

01.09.2002

Tilstede ved tilsynet:
Virksomheden

Carsten Patrick Jensen

Aarhus Kommune

Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved
tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden
for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder
miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG
Gebyrpligtig virksomhed
Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse
om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november
til 31. oktober.
De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger
eller reaktioner i form påbud, forbud eller indskærpelser.

Afsluttende bemærkninger

Følgende blev aftalt:
1. Virksomheden skal opdatere tank-oplysninger.
2. Virksomheden skal sørge for at oprydningsrester i form af
flydende farligt affald opbevares korrekt/fjernes forsvarligt.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Ved sidste tilsyn blev der konstateret et åbent gulvafløb i det tidligere repro-rum. Dette er siden da blevet sløjfet.

INDRETNING OG DRIFT
Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold
Virksomhedens primære arbejdsprocesser er folieprint og stansfærdiggørelse
af diverse tryksager samt limning af kasser og æsker.
Kort beskrivelse

Der foregår hverken offset tryk, plade- eller filmfremkaldelse på virksomheden.
Virksomheden deler adresse med virksomheden The Final Touch.

Produktionsareal

Produktionsarealet udgør ca. 600 m2. Derudover er der boligareal på ca 120
m2.

Antal ansatte

I virksomheden er der beskæftiget 5 personer.

Driftstid
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage
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kl. 07.00 – 14.30
almindeligvis ingen drift
almindeligvis ingen drift
Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Planforhold
Planforhold

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220406ER, og området er udlagt til erhverv. Desuden gælder lokalplan 411 og 411T.
Der er separatkloakeret. Spildevand afledes til Viby Renseanlæg.
Der er tale om et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).
Opvarmning sker med fjernvarme.

Aprintas

The Final Touch

Råvarer
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Råvarer

Væsentligste råvarer er papir og pap, folie og lim.

STØJ
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Væsentlige støjkilder

Der blev under tilsynet ikke konstateret forhold, som vurderes til at give
anledning til støjgener for omgivelserne.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

3

LUGT
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Lugt

Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold, som kan give anledning til lugtgener for omgivelserne.

SPILDEVAND
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Spildevandsudledning

Virksomheden har ikke afledning af processpildevand.

AFFALD
Kontrolpunkt

Farligt affald

Tilsynskommentar
Mængden af farligt affald er yderst begrænset. Virksomheden afleverer farligt
affald på den kommunale genbrugsstation.
Brugte klude bortskaffes til De Forenede Dampvaskerier.

Øvrigt affald

Papiraffald og folierester bortskaffes til Stena.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Følgende tankoplysninger er registreret:
1. tank fra 1966, <6.000 l., afblændet

Olietanke

2. tank fra 1973, 2.500 l.
Virksomheden oplyste ved tilsynet, at tank 2 ikke længere findes –
dette skal registreres korrekt hurtigst muligt.

Oplysninger om tanke og rørføringer
Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer
er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer.
Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for
dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR,
som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank
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Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Jord- og grundvandsbeskyttelse.
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Opbevaring af flydende farligt affald

Virksomheden er i gang med en større oprydning. Ved
tilsynet blev konstateret flere bøtter med rester af maling/olie/opløsningsmidler/andet farligt affald udenfor på
ikke tæt belægning. Virksomheden oplyste, at der hurtigst muligt vil blive ryddet op, og farligt affald vil blive
bortskaffet på rette vis.

Belægninger

Belægninger vurderes til at være miljømæssige forsvarlige.

Jordforurening

Ved tilsynet blev der ikke konstateret synlig jordforurening på virksomhedens areal.

Tilsynet er udført af:

Marie Ambye-Jensen
Civilingeniør
tlf: 4187 3705
e-mail: maram@aarhus.dk

Tilsynsrapport for miljøtilsyn
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