Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Mou Gokart, Hedevej 6,
9280 Storvorde

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

11.04.2019

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

98311231

CVR nr.

25189256

E-mail

mail@gokartjylland.dk

P. nr.

1007401899

Virksomhedstype

H201, Motor/knallertbaner, køretekniske anlæg

Godkendelsesdato

19.04.1994

Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
22-062016

Type

Status

Kommentar

Aftale

Efterkommet

Aftale om fremsendelse af specifikationer på gokarts

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Banen anvendes dels til udlejningskørsel af gokarts – alle dage 9-21.
Der er 15 gokarts, der anvendes til udlejning, samt et par minigokarts, rettet mod mindre børn.
Banen må jf. gældende godkendelse anvendes i klubregi tirsdag og torsdag 15-20 og lørdag 9-14.
På værksted skiftes der dæk og lejer mv.
Der er ikke sket ændringer af banens udformning siden sidste tilsyn.

Virksomheden fik miljøgodkendelse den 19.04.94 med senere vilkårsændringer af d.17.04.00 og d.
08.05.07.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen

Hverdage
9-21

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage
9-21
9-21

Miljøledelse

Luftemissioner
Rumopvarmning:
Varmeveksler

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Der ingen afkast fra virksomheden og ej heller støvbidrag, da der køres
på asfalt.

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Miljø har ikke modtaget klager over støj fra banen siden sidste tilsyn. Der
var ikke aktivitet på banen i forbindelse med tilsynet.

Støjkilder, indendørs

Ingen

Støjkilder, udendørs

Kørsel med gokarts.
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Kontrolpunkt
Støj, vilkår i miljøgodkendelse

Tilsynskommentar
Der er vilkår ifht. støjgrænser, vilkår om tidsrum for drift, samt vilkår om
ifht. antal gokarts på banen af gangen. Der er også et vilkår om støjmålinger af udlejningsgokarts ved forbikørsel. Dette udføres ikke. Det er
ved tidligere tilsyn oplyst, at det er tydeligt at høre, hvis der er fejl på en
gokart og at de straks tages ud. Der er fremsendt specifikationer på de
gokarts der anvendes nu på banen, herunder lydeffekt.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Alm. husspildevand.

Spildevand, procesvand

Intet processpildevand.
Der sker ikke vask af gokarts. De tørres af, hvis der er behov.

Spildevand, afløbsforhold

Afledning sker til nedsivningsanlæg.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Ingen

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Ingen

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Brændstof, olier til smøring, bremserens.

Råvarer, opbevaring

Brændstof opbevares i aflåst skur, i 25 liters dunke, placeret i plastbaljer.

Affald
Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Alm. husholdningsaffald og metalaffald (primært tomme dåser).

Affald, farligt

Spraydåser i begrænset mængde. Der foretages ikke olieskift.

Affald, sortering

-

Affald, bortskaffelse

Andet affald end husholdningsaffald afleveres på genbrugsplads.
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Generelle bemærkninger

Tilsynskommentar
Banen skiftede ejer/driftsherre i 2015.
Banen anvendes ikke længere i klubsportsregi og har ikke været anvendt til dette de seneste 3 år.

Planforhold

Beliggende i landzone.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Der er krav om årlig kontrol af støjniveau fra gokarts, se under emnet
Støj.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Der blev ikke konstateret ting på jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Bæredygtighed*

Muligheden for brug el-gokarts blev vendt. Men pt. er det ikke et brugbart alternativ grundet pris og køretid. Der anvendes varmeveksler til opvarmning af cafeterie-/kontorbygning. Et jordvarmeanlæg er overvejet,
men ikke pt. aktuelt grundet pris.
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