Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Universitet,
Gartnerafdelingen, Myrdalstræde 268, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

22.04.2020

Baggrund for tilsynet

Prioriteret tilsyn - varslet

Telefon

9940 9651

CVR nr.

29102384

E-mail

sba@adm.aau.dk

P. nr.

1003403174

Virksomhedstype

H51, Garageanlæg > 3 stk.

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Henstilling

Efterkommet

16-122019

Aftale

Meddelt

16-122019

Aftale

Meddelt

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Aftale

Efterkommet

16-122019

Aftale

Efterkommet

Afkastet fra Myrdalstræde 268, gik fra værkstedsdelen, og
vandret ud af siden af bygningen. Fra dette afkast kommer der
primært udstødningsgas, og kun i sjældne tilfælde svejserøg. I
henhold til anbefalingerne er minimumskravene i forhold til luft
afkast (procesluft og komfortventilation) 1 meter over tag med
et lodret afkast. Aalborg Kommune mener derfor at afkastet
bør føres 1 meter over tag med lodret afkast 01-04-2020.
Olieoplag og sæbe oplag i et aflåst miljøskur ved Myrdalstræde 2. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af
olier og kemikalier skal olie og miljøfarlige emballager på over
25l stå på en spildbakker, eller en dertil indrettet opbevaringsplads. Der skal indsendes fotodokumentation senest d. 01-022020.
Aalborg Kommune har ikke nogen datablade i arkivet omkring
olieudskilleren på Pontoppidanstræde 115. Virksomheden skal
indsende datablade omkring olieudskilleren senest d. 01-022020.
Der er ikke registreret en olietank på adressen Pontoppidanstræde 115. Virksomheden skal anmelde olietanken i BBR senest d. 20-02-2020.
Det indregistrerede farlige affald, som Aalborg Universitet genererer, er ikke specificeret i fraktioner i miljøstyrelsens affaldsdatabase. Virksomheden skal indsende informationer omkring, hvad der bortskaffes som farligt affald senest d. 01-022020.
Der var en spraydåse i jernskrot containeren, spraydåser skal
have sin egen beholder. Virksomheden skal indsende et billede af en container/beholder til tomme spraydåser senest d.
01-02-2020.
Der er ikke indrapporteret pap, papir, plast, træ, elektronik
skrot og jern på virksomhedens CVR-nummer. Virksomheden
skal kontakte deres transportører, så de indrapportere affald
på virksomhedens CVR-nummer.
Ved tilsynet var der farligt affald, i form af brugt emballage med
faresymboler, i skraldespanden til brændbart affald. Virksomheden skal instruere sine medarbejdere i korrekt bortskaffelse
af farligt affald.
Aalborg Kommune har ikke en tankattest for olietanken på
Pontoppidanstræde 115. Hvis virksomheden ikke kan finde
tankattesten, så skal virksomheden indsende et billede af prægepladen senest d. 01-02-2020
Virksomheden bruger sæbe til at vaske biler med. Virksomheden skal indsende datablade for råvarer brug senest d. 01-022020.
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Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
På Aalborg Universitet er der cirka 3.500 ansatte og 12.000 studerende. Aalborg Universitet er med i
”Vild med Vilje”, som sikrer en beplantning, der er god for biodiversiteten i området.
Aalborg Universitet har flyttet gartnerafdelingen fra Fibigerstræde 12 til Myrdalsvej 268. Flytningen
skete cirka 01-07-2018. På Myrdalstræde 268 er der et værksted, hvor der bliver foretaget reparationer
og vedligehold af gartnerafdelingens maskinpark. Reparationer og vedligehold bliver udført af eksterne
firmaer. Der kan forekomme svejsning under reparationerne.
Det er en del affaldscontainere ved Myrdalsvej 268.
På Fibigerstræde står en komprimator til dagrenovation, ellers er hallen nu en kold hal, som ikke bruges mere.
På Myrdalsvej er der et lille værksted (110m2), hvor der foregår vedligehold af vognparken.
Aalborg Universitets gartner afdeling har også en afdeling på Pontoppidanstræde 115 (160m2). Her
bliver der vasket biler med højtryksrenser, og der er tilkoblet en olieudskiller med sangfang og målebrønd. Her er der også en tank på 1.800l som indeholder dieselolie, der tankes køretøjer fra denne
tank. Der kan også være svejseaktiviteter på denne adresse.
Vognparken rummer 1 personbil, 1 renovationsbil, 1 4 hjulstrækker med lad, 2 landbrugstraktorer, 1
redskabsbærer til traktorer, 2 græsslåningsmaskiner man kan siddes på og 1 minilæsser.

Produktionsareal
(m2)
270

Antal ansatte i produktionen
5
Miljøledelse

Hverdage
08.00-15.30

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Kilde
Id
1
1
2
2

Kilde
Id
1
2

Aktivitet/proces

Stof

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)

Svejsning
Udstødningsgas
Svejsning
Udstødningsgas

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

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

Rumopvarmning:
Fjernvarme
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Kontrolpunkt
Luft, afkast

Tilsynskommentar
Gartnerafdelingen har 2 afkast, et på Myrdalstræde 268 og et på Pontoppidanstræde 115. Afkastene er primært udstødningsgas, og kun i
sjældne tilfælde svejserøg. Der er ingen filtre på afkastene.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at afkastet fra Myrdalstræde 268 nu
var ført over taget af bygningen.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
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.

Spildevand, procesvand

Der forekommer spildevand fra vask af biler med højtryksrenser på Pontoppidanstræde 115. Der sker vask af renovationsbilen efter behov. Den
vaskes cirka 1 gang om ugen i sommerperioden, og den vaskes cirka 2
gange om ugen i vinterhalvåret.
Spildevandet løber til en olieudskiller med sandfang.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

Aalborg Kommune har ikke kapaciteten på olieudskilleren på Pontoppidanstræde 115. Virksomheden skal indsende oplysning på kapaciteten
inden den 15. maj 2020.

Tankoplysninger i BBR
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Der er en dieselpumpe med tilhørende olietank på 1800 liter fra Roug,
G.nr. 01-5323, som står placeret på Pontoppidanstræde 115. Tanken er
ikke registreret i Bolig og Byggeregistret (BBR). Virksomheden skal anmelde olietanken i BBR senest den 15. maj 2020.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer, opbevaring

Tilsynskommentar
Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er etableret spildbakker i det
aflåste miljøskur til opbevaring af råvarer - olie og kemikalier, så det sikres, at eventuelt spild ikke løber i kloaksystemet eller ud på jorden.
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Affald
Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Komprimatoranlægget til dagrenovation, som står Fibigerstræde 2, forventes anvendt til udgangen af året, hvorefter det flyttes.
Virksomheden forventer at etablere en plads til kildesortering af affald i
nedgravet container inden udgangen af året. Her vil komprimatoranlægget også placeres. Det blev oplyst, at deres rådgiver er i dialog med Aalborg Kommune vedr. etableringen, miljøgodkendelser mv.

Affald, sortering

Virksomheden kildesortere pap, papir, plast, træ, elektronik skrot og jern.
Der er indrapporteret pap, papir, plast, træ, elektronik skrot, jern og farligt affald på virksomhedens P-nr 1003403174.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Der er ikke drikkevandsinteresser på Myrdalstræde 268 eller Pontoppidanstræde 115.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
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