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Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

98331422

CVR nr.

56142312

E-mail

bd@SvendsenKongerslev.dk

P. nr.

1002044309

Virksomhedstype

E52, Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato
15-042013

Type

Status

Kommentar

Henstilling

Efterkommet

Dokumentation for bortskaffelse af metalaffald.

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Der udføres ikke egentlig produktion på værkstedet, men udelukkende tilpasninger. Det meste arbejde
er monteringsopgaver hos kunderne. Værkstedet anses for et bygningssnedkeri med et produktionsareal større end 200 m2.
Der findes fortsat de traditionelle maskiner til træbearbejdning (sav, høvl, fræser m.m.). Der udføres
ikke overfladebehandling.
Der er 1 medarbejder tilknyttet værkstedet, men der er ikke aktiviteter på værkstedet hver dag.
Der arbejdes i fyrretræ og i gran. Der bruges lidt trælim, som opbevares i original emballage på værkstedet.
Filteranlægget til spånudsugningen er udskiftet i 2002. Støv og spåner opsamles i 4 sække under filteret. Anlægget er fra Aagaard A/S, Hadsund.
Afkast fra filteret er nedadrettet, og det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om filtrenes
rensningsgrad. Filteranlæggets udformning er accepteret i forbindelse med tilsynet i 2009 på baggrund
af oplysninger om meget begrænset driftstid, men der er gjort opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt eller i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, hvor afkast skal være
opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og anlæggets udsugningskapacitet.
Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.
Produktionsareal
(m2)
200

Antal ansatte i produktionen

Hverdage
7-16

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

Miljøledelse
Nej

Luftemissioner
Kilde
Id
1

Kilde
Id
1

Aktivitet/proces

Stof

Spånsugningsanlæg

Træstøv

Afkasthøjde over
Terræn
Tag (m)
(m)
2,0

Afkastdiameter (m)
IndvenUdvendig
dig

Emi.konc Rensning
.(mg/m3)
Ukendt filter

Volumenstrøm
(Nm3/sek)

Lufthastighed
(m/sek.)

Røggastemp.
(oC)

2,77
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Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Aktiviteten i værksted er ikke ændret væsentligt siden seneste tilsyn.

Luft, afkast

Der er ikke ændret ved afkast fra spånudsugning, som fortsat er nedadrettet.
Der er ved tidligere tilsyn gjort opmærksom på, at det ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, hvor afkast
skal være opadrettede og minimum 1 m over tagfladen, afhængig af filterets rensningsgrad og luftmængden, der afkastes.
Hvis brugen af anlægget øges væsentligt, bør afkastet ændres.

Luft, filtre

Der er ikke udskiftet filtre i anlægget. Filtrene bankes rene automatisk.
Der er filteralarm ved anlægget. Der er ikke aftale om service på anlægget.

Lugt

-

Støj
Id

Støjkilder

1

Spånudsugning

Kontrolpunkt
Støj

Kildestyrke
dB(A)

Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling
mv.)
Ingen afskærmning/støjdæmpning

Tilsynskommentar
Den væsentligste støjkilde er spånfilteranlægget, der er fritstående. Der
har ikke været klager fra naboer, siden anlægget er stillet op.
Der var ingen støjende anlæg i drift ved tilsynet.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der fremkommer ikke processpildevand fra virksomheden.

Olie- og benzinudskillere
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Ingen
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Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer
Produkt

Forbrug Oplag

Enhed

Beholder
Volumen
Type
(l)

Opbevaring (Beskyttelse)

Træ
Lim

Årstal

2019
2019

Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Forbrug af træ som råvare er meget begrænset, da der alene udføres tilpasninger af færdige elementer o.lign. i forbindelse med monteringsopgaver.

Råvarer, opbevaring

Lim opbevares i originale emballager på værkstedet. Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald
Affaldsart Oplag

Blandet
brændbart
Lossepladsaffald
Metalskrot
Mursten

Træaffald

Kontrolpunkt
Affald

Enhed

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

Opbevaring
(Beskyttelse)

Transportør

Modtager

Bemærkninger

Udendørs

Udendørs

Udendørs

Udendørs

Udendørs

Tilsynskommentar
Træaffald, spåner, pap, papir og plast opbevares i udendørs container til
brændbart. Der fyldes mindre end en container om året.
Plast frasorteres delvis fra og afleveres i container hos Kongerslev Trælast.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Virksomheden vil undersøge mulighederne for frasortering af pap/papir
(det er ikke store mængder der er).
Der er en container til metalaffald.
Der kommer affald med hjem fra byggepladser (isolering, brugt sanitet
m.m.), som bortskaffes til deponering.

Affald, farligt

Der fremkommer ikke farligt affald.

Affald, opbevaring

Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald, bortskaffelse

Affald afhentes af Glerup Container Service, Plastvænget 4, 9560 Hadsund.
Metalaffald bortskaffes til Stena Recycling A/S, Nørresundby.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Drikkevand, indsatsområde,
egen boring

Tilsynskommentar
Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for
drikkevand.

Planforhold

Virksomheden ligger i et område, der er reguleret af Byplanvedtægt 8,
Bolig- og erhvervsområde i Kongerslev. Området er udlagt til erhverv
med tilladelse til at indrette evt. portnerbolig. Virksomheden grænser
umiddelbart op til et boligområde.

Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*

Der er ikke krav om egenkontrol.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn*

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

Bæredygtighed*

Virksomheden overvejer energibesparende tiltag i forhold til belysning.
Virksomheden vil undersøge økonomien i at frasortere pap/papir og muligvis få en container til det opstillet på baggrund heraf.
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