Aalborg Kommune, Miljø, MEF
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Rapport for miljøtilsyn hos AALBORG KEMI ApS,
Kemivej 6, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

06.12.2017

Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - 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

13-062014

Type

Kommentar

Indskærpelse

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.
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.
Efterkommet.

Henstilling

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. Virksomhedens produktion er reduceret de senere år, beskæftiger alene indehaveren.
Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
0
Miljøledelse

Hverdage
7-16

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Luftemissioner
Kilde
Id
1

Aktivitet/proces
Blander

Stof

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)
Ingen rensning

2/5

Kilde
Id

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

1

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft, afkast

Tilsynskommentar
Der er ikke foretaget ændringer ved afkastet fra blanderum, som ikke er
ført over tag. Afkastet er accepteret ved tidligere tilsyn, men skal ændres, hvis produktionen udvides eller ændres.
Der forekommer ikke støvende aktiviteter.

Luft, støv

Støj
Id

Støjkilder

1

Kompressor

Kildestyrke
dB(A)

Kontrolpunkt
Støj

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

Tilsynskommentar
Der blev ikke konstateret støj fra virksomheden ved tilsynet.

Spildevand
Krav
Id

Id

Aktivitet/proces

Udledt spildevand
(l/sek. Mængd
)
e pr. år

Rensning

Enhed

max
1

1

Rengøringsvand

Olieudskiller

Kontrolpunkt
Spildevand, procesvand

Tilsynskommentar
Vandforbrug er uændret på ca. 15 m3 pr. år incl. det vand, der tilsættes
færdigprodukter.

Spildevand, overfladevand

Området hvori virksomheden er beliggende er fælleskloakeret.
Området planlægges separatkloakeret senest med udgangen af 2021.

Olie- og benzinudskillere
Id

Aktivitet/proces

1 Rengøringsvand

Type
Ukendt olieudskiller

Kapacitet
(l/s)

Volumen
(l)
1.200

Sandfang
(l)
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udskilleranlæg, tømning/inspektion

Aalborg Kloakservice har sidst besigtiget olieudskilleren den 18. juni
2013.

Udskillere, vilkår i tilladelse

Der er krav om pejling af olieudskilleren. Der har i mange år ikke været
olie i udskilleren ved den årlige besigtigelse/tømning. Udskilleren er der
som en sikkerhedsfunktion, hvis der sker et uheld med håndtering af råvarer. Anna Marie Dam har ved tidligere miljøtilsyn derfor vurderet, at
det er i orden, at olieudskilleren ikke pejles.

Olie- og kemikalietanke
Id
1
2
3
4
5

Indhold
Olieprodukter
Olieprodukter
IPA-sprit
Petroleum
Fyringsolie

Kontrolpunkt
Olietanke

Volumen
(l)

Etableret, ca.

Placering

2.500
2.500
1.800
1.800
8.000

1990
1990
1970
1970
1971

Over jord
Over jord
Nedgravet
Nedgravet
Nedgravet

Standeranlæg
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Tilsynskommentar
Alle ovennævnte tanke er enten afblændet eller fjernet.

Råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Enhed

IPA sprit

2-4

Stk

Tensider

100 - Liter
300
Ca.
200
2 Stk

Mineralsk olie
Petroleum

Kontrolpunkt
Råvarer, opbevaring

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

Årstal

2016
2016
2016
2016

Tilsynskommentar
Ved tilsynet blev der ikke registreret flydende råvarer udendørs. Færdigvarer opbevares i et lukket rum uden afløb.
Tensider opbevares i tromler indendørs i produktionslokaler, hvor der er
flisegulv (gammel hovedbygning). Der er gulvafløb i alle rum. Af- og påfyldning af beholdere sker manuelt ved hjælp af diverse pumper og tappemaskiner. Ved uheld kan der afledes råvarer til kloakken. Ved tilsynet
var der ingen tegn på spild.
Flydende råvarer bør også opbevares, så der ikke kan ske afledning til
kloak.
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Affald
Affaldsart Oplag

Enhed

Blandet
brændbart

Beholder
Volumen
Type
(l)
Container lukket

Kontrolpunkt
Affald, sortering
Affald, opbevaring
Affald, bortskaffelse

Opbevaring
(Beskyttelse)

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Udendørs

Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger
Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Tom emballage (palletanke, tromler, dunke) bortskaffes til Jysk Emballagerens, Nr. Snede), der rengør emballagerne til genbrug.
Marius Pedersen A/S tømmer containeren til brændbart affald 1-2 gange
årligt. Det er mest pap, og virksomheden genbruger selv en del af det
ved forsendelser.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Generelle bemærkninger

168 m til nærmeste område med naturbeskyttelse.

Planforhold

Virksomheden ligger i kommuneplanrammeområde 5.4.D1, som er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde (midt i Langholt by). Der er boliger tæt ved virksomheden.
Der føres ikke driftsjournaler.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*
Jordforurening

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

Ejendommen er udtaget af kortlægningen (Vidensniveau 1) iht. jordforureningsloven. Dog har undersøgelser vist lettere forurening, hvorfor der
ved ændret anvendelse eller flytning af jord fra ejendommen, skal udtages prøver til dokumentation for forureningsniveauet.
Ingen.

Miljøforbedringer, miljømål

Bedre sikring, så flydende råvarer ikke ved uheld kan ledes til kloak, vil
være et forbedringspunkt.

Bæredygtighed*

Ikke relevant.
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