Aalborg Kommune, MP Virksomhedsmiljø
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos AALBORG KEMI ApS,
Kemivej 6, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

05.11.2019

Baggrund for tilsynet

Prioriteret tilsyn - uvarslet

Telefon

98256555

CVR nr.

59600613

E-mail

bm@aalborgkemi.dk

P. nr.

1002100788

Virksomhedstype

D53, Sæbe-/vaske-/rengøringsm.fabrikker < 5.000 ton/år

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

22.05.1989

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
13-062014

Type

Status

Kommentar

Indskærpelse

Efterkommet

Ved tilsynet konstateredes, at tank 1 og 2, jf. vedhæftede tilsynsrapport, er taget varigt ud af brug
Tankene skal sløjfes, og der skal udfyldes og fremsendes
skema (vedhæftet) om afmelding, jf. olietankbekendtgørelsens
§ 31.
Ved sløjfning skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og
sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:
1) tanken fjernes, eller
2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
Anmeldelse om sløjfning af tanke modtaget 28-10-2014.

13-062014

Henstilling

Efterkommet

Ved tilsynet konstateredes, at tank 3 (nedgravet tank fra 1970)
fortsat benyttes til opbevaring af IPA-sprit trods henstilling i
2011 om at tage tanken ud af brug inden den 1. april 2012. IndustriMiljø anser ikke fortsat brug af tanken for miljømæssigt
forsvarligt.
Virksomheden var ved tilsynet indforstået med at tage tanken
ud af brug, når nuværende indhold er brugt op, senest den 1.
oktober 2014. Virksomheden skal fremsende skema om sløjfning af tanken, jf. punkt 1, inden fristens udløb.
Hvis fristen ikke overholdes, kan det forventes, at der vil blive
meddelt påbud om sløjfning af tanken.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden er etableret i 1969 i den gamle hovedbygning med senere tilbygninger.
Der produceres brillerens, vinduespudsemiddel, autoshampoo og andre rensemidler til autobranchen.
De fleste produkter købes færdige og hældes på mindre beholdere.
Der fremstilles/håndteres ikke færdigvarer, der er fareklassificeret med andet end X-sundhedsskadeligt.
Produktionsareal
Antal ansatte i proDriftstider (kl)
duktionen
(m2)
Hverdage
Lørdage
Søn- og helligdage
0
7-16
Miljøledelse

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, afløbsforhold

Tilsynskommentar
Området hvori virksomheden er beliggende er fælleskloakeret.
Området planlægges separatkloakeret senest med udgangen af 2021.
Grundejers frist for separering er 31-12-2012, jf. spildevandsplanen
2016-2027.
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Råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Enhed

IPA sprit

2

Stk

Tensider

300

Stk

Mineralsk olie

1

Stk

Petroleum

2

Stk

Kontrolpunkt
Råvarer, opbevaring

Opbevaring (BeskytBeholder
telse)
Volumen
Type
(l)
Tromle
200 Indendørs, ingen opkant
Tromle
Indendørs, ingen opkant
Tromle
200 Indendørs, ingen opkant
Tromle
200 Indendørs, ingen opkant

Årstal

2016
2016
2016
2016

Tilsynskommentar
Der var ved tilsynet ikke oplag af flydende råvarer eller færdigprodukter
udendørs eller indendørs i lokaler med gulvafløb.
Der blev ikke fundet tegn på spild udendørs eller indendørs på virksomheden.
Flydende råvarer opbevares fortrinsvist i små beholdere på 25-50 l.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Tilsynskommentar
På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn
på jordforurening.

Kampagne

Tilsynet blev også udført som et kampagnetilsyn med fokus på udendørs
oplag, som kan være kilder til udledning af miljøfremmedes stoffer som
bromerede flammehæmmere og kviksølv. Ved tilsynet blev der ikke konstateret oplag af disse stoffer på virksomheden.
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