Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Twitline ApS, Tagholm
14, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

06.08.2020

Baggrund for tilsynet

Prioriteret tilsyn - varslet

Telefon

29 16 58 60

CVR nr.

30555090

E-mail

peter@twitline.dk

P. nr.

1013408854

Virksomhedstype

E52, Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri

Godkendelsesdato

08.06.1990

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

10-082020

Aftale

Meddelt

Virksomheden vil fremadrettet sortere rent pap og papir fra, og
aflevere det til Stena Recycling.

10-082020

Aftale

Meddelt

Virksomheden vil ved næste indkøb af posefiltre, anskaffe sig
filtre med en finere filtreringsgrad (99%).

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Twitline laver specialinventar i træ, til bl.a. kontorer, skoler, restauranter mm.
Virksomheden består af lager, træværksteder og malerrum.
Twitline er flyttet til ejendommen 1. februar 2020, og er derfor stadig ved at indrette sig. I ejendommen
har Nordjysk Møbelfabrik indtil da drevet virksomhed, med de samme aktiviteter.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
7
Miljøledelse
Nej

Hverdage
7 - 15:45

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Kilde
Id
1
2
3

Aktivitet/proces

Stof

Spånsugningsanlæg
Malekabine
Pudsemaskine/slibning

Træstøv
Organiske opl.midler
Træstøv

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)
Posefilter
Tørfilter
Posefilter

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Det bliver en gang om måneden ført kontrol med filtre i både malerrum
og i filteranlæg.

Luft, afkast

Der er et afkast på ca. 3 meter.

Støj
Id

Støjkilder

1
2

Kompressor
Ventilation

Kontrolpunkt
Støj

Støjkilder, indendørs

Kildestyrke
dB(A)

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)
Indendørs i bygning
Støjsvagt udstyr

Tilsynskommentar
Virksomheden er ved overtagelsen af ejendommen, blevet gjort opmærksom på at der kan forekomme støjgener hos naboejendommen Tagholm 12. Derfor vil der i løbet af efteråret blive opført en støjvæg ved
udsugningen mod naboen.
Kompressor til tryktank.
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Kontrolpunkt
Støjkilder, udendørs

Tilsynskommentar
Udendørs støjkilder er primært fra udsugningsanlægget.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, procesvand

Spildevand, afløbsforhold

Tilsynskommentar
Ved rensning af limmaskine fremkommer ca. 5 l spildevand. Der anvendes hvid snedkerlim.
Under hensyn til spildevandsmængden samt at den anvendte lim er
vandbaseret hvid snedkerlim, vurderes det at være under bagatelgrænsen for, at der skal ansøges om tilslutningstilladelse.
Området er separatkloakeret.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Primære råvarer er linoleum, laminat samt forskellige typer af træ.
Der anvendes udelukkende vandbaseret maling.

Råvarer, opbevaring

Alle råvarer er placeret indendørs. Lak og maling opbevares ved maleanlæg. Der er ikke mulighed for afløb til kloak ved evt. spild.

Affald
Affaldsart Oplag

Blandet
brændbart
Metalaffald
Træ

Kontrolpunkt
Affald

Enhed

Beholder
Volumen
Type
(l)
Container lukket
Ingen
beholder
Container åben

Opbevaring
(Beskyttelse)
Udendørs

Indendørs,
ingen opkant
Udendørs

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Peter Sørig
Renovation
A/S
Twitline
ApS

Stena Recycling

Vodskov
Containerservice

Tilsynskommentar
Virksomheden sorterer affaldet i fire fraktioner: brandbart affald, brandbart træ affald, metal affald og pap.
Store papplader, som virksomheden får ind med træpladerne, bliver genanvendt.
Virksomheden kører selv metal affald til Stena Recycling, som ligger i
kvarteret.

3/4

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Brandbart affald indeholder også rent pap og papir. Det blev derfor aftalt, at
virksomheden fremadrettet sorterer dette fra, og afleverer det til Stena Recycling, med henbilk på genanvendelse.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Planforhold

Tilsynskommentar
Virksomheden er beliggende i kommuneplan 2.4.I1, der er udlagt til industriområde.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal

Intet at bemærke.

Jordforurening

Uafklaret: Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har
endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn
på jordforurening.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn
Bæredygtighed

Da virksomheden lige er flyttet til adressen, er der endnu ikke skabt et
fuldt overblik over miljøforhold. Men virksomheden understreger af de
har et stort fokus på miljøet, og de regner med at kunne spare energi på
både varme og belysning.
Derudover har de drøftet med Nederman, at opsætte et udsug der tænder og slukker automatisk, når der er behov for det.
Det blev ydermere aftalt, at virksomheden får tilsendt materiale omkring
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvkiling NordDanmark.
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