Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos VVS Rørmontage ApS,
Teglværksvej 37, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

02.09.2020

Baggrund for tilsynet

Prioriteret tilsyn - varslet

Telefon

70261170

CVR nr.

25847997

E-mail

hans@vvsroermontage.dk

P. nr.

1019598671

Virksomhedstype

A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

Aftale

Meddelt

Olietanken fra 1977 er opgravet og er blevet bundtømt.
Under tilsynet oplyste du, at du snart vil bortskaffe tanken, da
du afventer fjernelse af fiberglas fra tankens udvendige side.
Ifølge BBR er tanken fortsat i drift, hvorfor oplysningerne i
BBR-register skal opdateres.
Derudover er der opsat en olietank på 1.200 liter i hallen, som
ikke figurerer af BBR.
Der er således ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i
BBR og de faktiske forhold på virksomheden vedr. olietanke.
Anmeldelse om ændringer i BBR-registret ift. ovenstående
skal foretages senest den 1. oktober 2020.

02-092020

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Stålkonstruktioner, smedearbejde og VVS.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
1
Miljøledelse

Hverdage
07.00-16.00

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage
-

Luftemissioner
Kilde
Id
1
2
3

Kilde
Id
1
2
3
4

Aktivitet/proces

Stof

Svejsning
Slibning
Esse - kul

Svejserøg
Slibestøv
Kulstøv

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

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Svejsetyper: CO2, TIC og Elektrode

Luft, afkast

Svejseafkast: ca. 1.500 m3/h, Kassettefilter, ca. 1 m over tag.
Slibeafkast: Kassettefilter, ca. 1 m over tag.
Esse: Ingen filter, ca. 1 m over tag. Afkastet anvendes sjældent - ikke en
gang én gang om året.
Oliefyr: skortsten, ca. 1 m over tag.
2/5

Kontrolpunkt
Luft, filtre

Tilsynskommentar
Svejseafkast: Kassettefilter
Slibeafkast: Kassettefilter
Virksomheden oplyste, at der er alarm for tilstopning på begge kassettefiltre. Virksomheden tilser/servicerer selv filtrene ca. 1 gang om året. Der
føres ikke journal.
Vi snakkede om vigtigheden af, at kikke til filtrene, da alarmen ikke udløses ved brud på filteret. Virksomheden bør skrive en journal, hvor der
anføres dato, hvem der har tilset/serviceret filteret samt, om der har været foretaget udskiftninger eller anden service på anlægget. Journalen
skal kunne forevises ved tilsyn.

Støj
Id

Støjkilder

Kildestyrke
dB(A)

1
2
3
4
5

Afkast
Afkast
Maskiner
Til- og frakørsel
Kompressor

Kontrolpunkt
Støjkilder, indendørs

Støjkilder, udendørs

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)

Tilsynskommentar
Kompressor i særskilt aflukket rum
1 kantpresser
1 pladesaks
1 stansemaskine
1 automatsav
2 slibemaskiner (båndsliber og bænksliber). Bænksliber bruges meget
sjældent)
Kompressor - ikke i brug hver dag.
Ventilatorer til afkast.
Ingen arbejde udendørs. Dog arbejdes der for åben port ved tilsynet.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, procesvand

Tilsynskommentar
Ingen processpildevand

Spildevand, overfladevand

Området, hvori virksomheden er beliggende, er separatkloakeret, hvilket
betyder, at regnvand ledes direkte og urenset til vandløb.
Det betyder, at virksomheden skal have ekstra meget fokus på
spild/uheld på udendørs arealer. Ved spild/uheld, er det vigtigt, at der
ikke spules noget i kloak, men at det spildte opsamles.
Spildevand, belægninger ved Der vaskes ikke biler eller andet på virksomhedens areal.
vaskepladser

Olie- og kemikalietanke
Id

Prod.år

Etableret,ca.

Indhold

Volu- Placering
men (l)

Standeranlæg

Bemærkning
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1

1977

Gasolie

4.000

Nedgravet

NEJ

Sløjfningstermin: år 2017.

Tankoplysninger i BBR
Mat
r.nr.

Fab
. år

Fab
.nr.

Etab.
år

Indhold

Størrelse

Placering

9ap

197
7

223
234

1977

Fyringsgasolie

4.000

Nedgravet

Sløjfet
år

Sløjfet

Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Olietanke, tankattest/tankskilt Jordtank. Herning Beholderfabrik A/S.
nr. 223234
år 1977
diam. 1150
liter 4000
G.nr. 01000
Olietanke, registrering i BBR I BBR er registreret en nedgravet olietank på 4000 l. Tanken er fra 1977
og skulle have været taget ud af drift senest 2017.
Tanken er opgravet og er blevet bundtømt. Tanken vil blive bortskaffet
så snart fiberglasset på den udvendige side af tanken er blevet fjernet.
Derudover er der opsat en olietank på 1.200 liter i hallen, som ikke figurerer af BBR.
Der er således ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og
de faktiske forhold på virksomheden vedr. olietanke.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
2 t rustfrit stål
170 t ulegeret stål
40 plader aluzink
20 l køle-smøremiddel
Koldgalvaniseringsmaling - Zinkspray fra Berner
25 l fortynder til små maleropgaver med rulle/pensel (overfladebehandling foretage ud af huset)
200 kg svejsetråd
8 flasker ilt og 5 flasker acetylen
25 flasker CO2

Affald
Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Der blev fundet tomme spraydåser i metalcontaineren. Disse skal samles op og opbevares separat, da spraydåser er farligt affald. Vi diskuterede muligheden for at samle spraydåser i en tønde indendørs og at
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Kontrolpunkt

Affald, farligt

Tilsynskommentar
virksomheden selv kan aflevere dem på genbrugspladsen - men at virksomheden så skal være tilmeldt virksomhedsordningen, således at virksomheden får en kvittering ved aflevering.
Gear- og hydraulikolie
Lak- og malingsrester
Savsmuld, klude, twist
Opbevares indendørs i opsamlingsbakke.
Spray og malingsdåser

Affald, bortskaffelse

Der er ikke indberettet afhentning af affald fra virksomheden til Miljøstyrelsens register. Ved tilsynet blev der derfor spurgt ind til, hvem der afhenter affaldet.
Skrotjern, container, udendørs, 40 m3/år, Nordjysk Skrot. Nordjysk Skrot
findes ikke i affaldsregisteret, og virksomheden bør derfor uddybe hvilken virksomhed der afhenter skrot, ved at oplyse virksomhe-dens fulde
navn og CVR-nr.
Papir/Pap, kommes i brændbart, da der er tale om små mængder.

Farligt affald, belægninger

Der er låg på den opskårne olietank, som virksomheden benytter til opbevaring af jernspåner. Tanken står udendørs og der er en plade under.
Der er ikke afløb fra tanken og pladen den står på ser ren ud.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 3Erh3, som udlægger området til blandet erhverv med miljøklasse på max 3.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Virksomheden skal føre journal over tilsyn/service på filteranlæg.
Virksomheden skal gemme kvitteringer for aflevering af farligt affald - fx
spraydåser, køle-smøremiddel og lign.
Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 pga. tidligere eller nuværende aktiviteter på ejendommen, som kunne medføre en forurening.

Jordforurening
Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ved tilsynet ikke observeret synlig forurening.

Miljøforbedringer, miljømål

Virksomheden har ikke en nedskrevet miljøpolitik.

Bæredygtighed*

Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da du oplyste, at virksomhedens aktiviteter i de seneste år er blevet reduceret kraftigt og det
nuværende aktivitetsniveau ikke lægger op til væsentlige besparelser på
hverken energi eller substitution af stoffer.
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