Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Egon Thomsens Maskinværksted Aps, Hjørringvej 176, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

13.02.2020

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

98174075

CVR nr.

16707937

E-mail

ct@etmaps.dk

P. nr.

1001147441

Virksomhedstype

A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Godkendelsesdato

10.12.1985

Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
13-022020

Type

Status

Kommentar

Aftale

Meddelt

Opbevaring af metalspåner med olierester bør ske, så der ikke
kan ske forurening.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Underleverandør til metalindustrien.
Saver, fræser, borer i metal.
Siden det sidste tilsyn er der etableret en rensebar, hvor rensevæsken recirkuleres. Der er ikke sket
udskiftning af væsken endnu.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
6
Miljøledelse

Hverdage
7-15

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
1 afkast fra svejserøg. Aflast er ført til 1,5 m over tags højeste punkt.

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger

Støjkilder, indendørs

Metalbearbejdningsmaskiner.

Støjkilder, udendørs

Intern kørsel, udsugningsanlæg.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Spildevand fra håndvaske på værkstedet ledes gennem olie- og benzinudskiller samt sandfang.

Spildevand, procesvand

Intet udover vaskevand fra værksted
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Kontrolpunkt
Spildevand, afløbsforhold

Tilsynskommentar
Området er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg

1 stk, vand fra værksteder løber igennem denne.

Udskilleranlæg, tømning/inspektion

Tømmes årligt af Aalborg Kloakservice.

Olie- og kemikalietanke
Tankoplysninger i BBR
Mat
r.nr.

Fab
. år

Fab
.nr.

Etab.
år

Kontrolpunkt
Olietanke

Indhold

Størrelse

Placering

Sløjfet
år

Sløjfet

Sløjfningsfrist

Tilsynskommentar
Ingen

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Stål, jern, rustfrit jern, smøremiddel (200 l tønde, der bruges ca 100 l om
året).

Råvarer, opbevaring

Indendørs

Affald
Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Metal
Blandet brændbart

Affald, farligt

Bore-/skæreolie
Olie fra olieudskiller

Affald, anmeldelse af farligt
affald

Ok

Affald, sortering

Ok

Affald, opbevaring

Farligt affald opbevares i to 200 l tønder, afhentes af Reno Nord Farligt
Affald, ca. hvert andet år.
Opbevaring af metalspåner under halvtag, hvor der var trængt vand ind,
grundet slagregn, vurderes at kunne give anledning til jordforurening.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Det blev oplyst, at der var tæt belægning under. Der er en opkant, hvor
regnvandet, ved tilsynet, stod op til i ca samme niveau.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Generelle bemærkninger

Tilsynskommentar
-

Planforhold

Ligger i lokalplanlagt erhvervsområde. Lokalplan 12-066, Erhverv, Gammel Høvej, Nørre Uttrup.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Der er ikke krav om egenkontrol.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn
på jordforurening.
Opbevaring af metalspåner under halvtag, hvor der var trængt vand ind,
grundet slagregn, vurderes at kunne give anledning til jordforurening.

Bæredygtighed*

Der blev ved tilsynet talt om mulighederne for at spare på varme og el.
Virksomheden er opmærksom på dette. Virksomheden anbefales at tage
kontakt til en energirådgiver med henblik på en gennemgang.
Virksomheden har for nylig udskiftet dieseltruck til el-truck.
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