Årsberetning for Miljøvagten 2013

Fælleskommunal miljøvagt
Der er den 1. januar 2012 oprettet en fælles døgnbemandet miljøvagt for de fire kommuner:
Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.
Indholdet i denne årsberetning beskriver miljøvagtens
formål, funktioner og opgaver, statistikken over
miljøuheld i 2013, samt effekten af miljøvagtens indsats med illustrerede eksempler.

Lagerbrand af plast hos virksomhed i
Mariagerfjord Kommune
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Miljøvagtens formål
Formålet med den fælleskommunale miljøvagt er, at
miljøvagten på alle tider af døgnet hurtigt og kompetent kan stille sin ekspertise til rådighed ved akutte
miljøuheld og hermed medvirke til at begrænse
skaderne på miljøet, mennesker og dyr, samt minimere
de økonomiske konsekvenser. Miljøvagten kaldes i alle
tilfælde ud via den berørte kommunes beredskab, som
gennem 112 er blevet kaldt ud til miljøuheldet.
Da miljøvagten altid arbejder tæt sammen med beredskabet, er det vanskeligt præcist at udskille effekten
af miljøvagtens indsats. Desuden er der ikke nogen
entydig målestok for denne effekt.
Følgende eksempler illustrerer miljøvagtens effekt.

Gylleudslip kan tillige medføre
skader og store økonomiske tab på
bl.a. dambrug

Miljøskader i forbindelse med
gylleuheld

Miljøskader i forbindelse med
trafikuheld

Udslip af gylle medfører, at der udledes N og P i
store mængder til vandløb og Limfjorden. Et konkret
gylleuheld fra Limfjorden viser, at fjorden her blev
belastet med ca. 10 t. kvælstof og 3 t. fosfor. Som
nøgletal kan nævnes, at kvælstofudledningen i hele
oplandet til Halkær Bredning, på baggrund af gødningsregnskaber for 2007, viser, at der sker en
gennemsnitlig udvaskning fra rodzonen fra landbrugsarealer på ca. 56 kg N/ha, hvoraf ca. halvdelen
når Limfjorden - altså ca. 30 kg N/ha. Regnes de 10 t
N fra gylleuheldet om til belastningen fra opdyrkede
landbrugsarealer svarer det til ca. 300 ha. Samtidig
medfører gylleudslip ødelæggelse af vandløbsfaunaen over store strækninger og kan medføre, at
den miljømæssige værdi af vandløbsrestaureringer og
naturgenopretninger går tabt, hvorved investeringer
kan være mere eller mindre tabt.
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Miljøvagten bidrager typisk ved gylleuheld med
at identificere truslerne mod miljøet og med at
rette akutindsatsen herefter, samt at opspore og
standse udslippet ved kilden. Desuden dokumenterer
miljøvagten udslippet således, at sagen efterfølgende
kan retsforfølges, og omkostninger kan søges dækket
hos den ansvarlige.
Både de miljømæssige og økonomiske tab vil typisk
blive reduceret betydeligt ved miljøvagtens bidrag til
den akutte indsats.

Trafikuheld, navnlig med lastbiler eller landbrugsmaskiner impliceret, kan medføre spild og udledning
af brændstof, pesticider, kemikalier eller andre typer
miljøfarlige stoffer på jorden eller til vandløb, dræn osv.
De miljømæssige konsekvenser kan være meget
forskellige, men vil typisk være mindre omfattende og
mindre bekostelige med en hurtig og korrekt indsats.
Omkostningerne til forureningsbegrænsning og oprydning kan variere fra få tusinde til adskillige millioner
kroner.
I denne type opgaver, hvor beredskabets højeste
prioritet naturligvis er sikring og redning af mennesker
og materiel, kan miljøvagten bidrage med fokus især
på de miljø- og naturmæssige forhold; på begrænsning
af skaderne, hurtig indsats med oprydning og fjernelse
af forureningen og sikring af den nødvendige dokumentation.

Gylleudslip på mark i Brønderslev Kommune

Miljøvagtens deltagelse kan derfor være afgørende for
om et uheld ender i den ene eller anden ende af omkostningsskalaen og for, at der sikres den nødvendige
dokumentation til at få dækket omkostningerne hos
den ansvarlige.

Miljøskader i forbindelse med
utætheder/oliespild ved villaolietanke

Ved denne type uheld er der ofte risiko for forureninger under huse, veje og andre steder, hvor den kan
være vanskelig og bekostelig at fjerne. Manglende eller
utilstrækkelig oprydning kan betyde, at underliggende
grundvandsressourcer forurenes.
Ifølge Oliebranchens Miljøpulje ligger den gennemsnitlige omkostning for uheld med olietanke omkring
500.000 kr. pr. uheld.
Prisvariationen er stor afhængig af de konkrete forhold, og prisen er ofte proportional med den tid, der

går, før der iværksættes afværgeforanstaltninger.
De miljømæssige omkostninger i form af forurenet
drikkevand kan være meget store. For eksempel kan
1 liter dieselolie gøre 100.000 kubikmeter grundvand
uanvendeligt til drikkevand – svarende til det årlige
forbrug i ca. 600 husstande.
Det er derfor vigtigt, at der ved siden af indsatsen for
at hindre brand og skader på mennesker og materiel
også er fokus på, at der hurtigt bliver taget skridt til at
identificere forureningen og standse dens udbredelse.
Dette kan være et spørgsmål om få timer, og der er
konkrete eksempler på, at utilstrækkelig opmærksomhed på den miljømæssige risiko har ført til, at
oprydning er udsat til næste dag med alvorlig forurening og meget store oprydningsomkostninger til
følge.

Miljøvagtens funktion og
opgaver
Det er vigtigt at holde sig for øje, at håndteringen af
en lang række akutte miljøuheld sorterer under de
enkelte kommuner og deres kommunale beredskab.
For at håndtere akutte miljøuheld har man oprettet en
døgnbemandet tværkommunal miljøvagt, hvor man
tager sig af akutte miljøuheld.
Miljøvagten bliver tilkaldt til akutte miljøuheld, hvor
der er risiko for- eller er opstået forurening af vandløb,
søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft.
Hvis årsagen til miljøuheldet er ukendt, er en af
Miljøvagtens opgaver at forsøge at opspore forure-

neren og forureningskilden f. eks i form af vandprøver/
prøvetagninger og anden dokumentation, herunder
fotos mv.
Det er også en af miljøvagtens opgaver at rådgive
indsatslederen i miljømæssige spørgsmål. Desuden
foretager miljøvagten, hvis det er muligt, en indledende vurdering af omfanget af eventuelle skader på
miljøet.
Efterfølgende er det sagsbehandlerne i den berørte
kommune, der tager over og færdiggør sagsbehandlingen.

Miljøvagten bidrager til det nødvendige
miljøfokus og sikrer, at den rigtige indsats
iværksættes med det samme samt sikrer
dokumentationen til den videre opfølgning.
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Typiske forureninger kan være:
• Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra land		
brugsejendomme til recipienter.
• Udslip af giftigt slukningsvand, sprøjtegift eller an		
dre kemikalier til vandløb, søer,kystområder, regn		
vands- og kloaksystemer.
• Forurening der kan true grundvandet og drikke		
vandsforsyningen.
• Olieforureninger af overfladevand og jord.
• Olieforurening af strande og kystnære områder.
• Miljøfarlige stoffer fra industrivirksomhederne.
Miljøvagten skal som udgangspunkt ikke håndtere
sager, hvor der ikke kræver øjeblikkelig indgriben, som
f.eks klager vedrørende støj eller lugt.
Vagten vil kunne modtage underretning fra virksomheder, hvor uheld eller driftsforstyrrelser f. eks medfører lugtgener.
Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven har virksomheder
pligt til at give en sådan besked, men en sådan sagen
betragtes ikke som et akut miljøuheld.

Alarmering og rollefordeling

Akutte miljøuheld alarmeres altid via Alarmcentral (112)
til de kommunale beredskaber. Herefter er det op til
den aktuelle indsatstleder at vurdere, om miljøvagten
skal tilkaldes.

Statistik for miljøuheld i 2013

Miljøvagten har i 2013 været i aktion 43 gange, som
fordeler sig som følger:
• 3 udkald i forbindelse med forurening af vandløb 		
primært fra gylle/ajle/ensilagesaft.
• 1 udkald i forbindelse med forurening fra gylle/ajle/
ensilagesaft.
• 5 udkald i forbindelse med forurening af vandløb 		
primært fra olie og benzin.
• 1 udkald i forbindelse med forurening fra olie og 		
benzin.

• 7 udkald i forbindelse med forurening af kyst/havn
primært fra olie og benzin.
• 10 udkald i forbindelse med forurening af jord pri		
mært fra olie og benzin.
• 2 udkald i forbindelse med forurening af jord pri		
mært fra kemikalier.
• 4 udkald i forbindelse med forurening af vandløb 		
primært fra kemikalier.
• 5 udkald i forbindelse med forurening af vandløb, 		
primært fra spildevand.
• 1 udkald i forbindelse med forurening af jord fra 		
spildevand.
• 1 udkald i forbindelse med eksplosion i en kemikalie
tank forurening af luft og vandløb
• 3 udkald udenfor kategori primært med forurening
af vandløb.
Af statistikken fremgår, at 39 % af uheldene har været
indenfor normal arbejdstid og de resterende 61 %
udenfor.

Udvalgte miljøuheld fra 2013
Miljøuheld med væltet gyllevogn i
Rebild Kommune

Der kom en anmeldelse ind torsdag 16-05-2013 til
Miljøvagten fra Indsatsleder i Rebild. Han var blevet
kaldt ud kl. 05.49 til en væltet gyllepåhængsvogn. Der
var ved uheldet sket et større spild af svinegylle fra
vogn til dyrket mark.
Uheldet var iflg. den uheldige chauffør sket ved passagen af en anden tankbil. De 2 køretøjer på den smalle
vej resulterede i gyllevognen kørte for langt ud i vejrabatten, og væltede ned på den tilliggende mark.
Spildet skønnes til ca. 15.000 l.
Der blev taget kontakt til ejeren af pågældende mark.
Han kunne fortælle at der ikke var nogen dræn/markvandingsboringer i nærheden af skadestedet.
Der kunne ved miljøvagtens ankomst kl. 06.52 kun
registreres mindre pytter af gylle i køresporene på
marken. Det resterende gylle var allerede sivet ned i
jorden på den dyrkede mark. Det blev vurderet ikke
muligt at opsamle det resterende gylle. Og med stedet taget i betragtning ville skaden være begrænset.
Gyllen vurderes ikke at kunne løbe videre fra mark
(skade-stedet). Marken ligger i en lavning med omkransende forhøjede markskel og en vej. Der er ingen
vandløb i nærheden.
Ejeren af den tilstødende mark blev kontaktet. Han
kunne ved ankomst til skadestedet fortælle der heller
ikke var nogen dræn fra hans mark.
Miljøsagsbehandleren fra Rebild Kommune, vandløbs-
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afd. blev kontaktet af miljøvagten fort overdragelse af
sagen til Rebild Kommune.
På åstedet meddelte han hurtigt, at der højst sandsynligt ikke kunne være tale om fare for forurening af
nogen nærtliggende vandløb. Derudover blev det
vurderet, at risikoen var minimal for yderligere forurening via direkte afstrømning (nedbør) eller nedsivning.
Miljøvagten sikrede på uheldsstedet billede dokumentation og notater. Og aftalte med indsatslederen, at
der kun afventer afhentning af den væltede og tømte
gyllevogn.

Sprøjtevogn væltet iSprøjtevogn
Mariagerfjord
Kom-i
væltet
mune
Mariagerfjord Kommune

Sprøjtevogn med sprøjtemiddel
væltet i Mariagerfjord Kommune

Miljøvagten 26. juli 2013 kontaktet af beredskabet
i Mariagerfjord om, at der på en markvej i Hobro er
væltet en sprøjtevogn med ca. 3.000 liter sprøjtemiddel med Roundup. Miljøvagten registrerede,
at uhelds-stedet ikke i nærheden af vandløb eller
grundvandsboringer. Ved uheldsstedet registrerede
Miljøvagten følgende:
• Ejeren af sprøjtevognen, årsagen til uheldet, samt 		
adressen på ulykkesstedet, som tilhørte naboen til 		
der, hvor der blev sprøjtet.
• Naboens kone blev orienteret af ejeren af spøjte		
vognen om uheldet.
• Beredskabet opsamlede i samarbejde med den til		
kaldte slamsuger ca. 1.200 l sprøjtevæske direkte 		
fra sprøjtevognen. De resterende 1.500 l sprøjte-

væske var løbet ud på marken tilhørende naboen.
• Ejeren af sprøjtevognen oplyste, at der var ca. 		
2.700. l sprøjtevæske tilbage da sprøjtevognen vælt
ede og sprøjtevæsken indeholdt oprindeligt ca. 60 l
roundup.
På baggrund af disse oplysninger vurderede Miljøvagten, at jorden skulle graves af der, hvor der var
synlige spor efter sprøjtemidlet. Det blev aftalt med
ejeren af sprøjtevognen, at han med det samme
begyndte at grave jorden af med en rendegraver og
rekvirerer en overdækket container til opbevaring af
jorden. Ejeren af sprøjtevognen blev orienteret om, at
den videre håndtering af den opgravede jord herefter
skulle aftales nærmere med Mariagerfjord Kommune.
Kl. 16.30 oplyste forureneren telefonisk, at al jord, hvor
der var synlige spor efter det udløbne sprøjtemiddel, nu er gravet af og opsamlet i den overdækkede
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BILLEDTEKST MANGLER!!!!
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container. Containeren blev placeret ved en grusvejen
indtil der blev aftalt nærmere. Forureneren var på ferie
i uge 31, men træffes igen fra uge 32.
Miljøvagten overdrog hermed sagen til Mariagerfjord
Kommune med henblik på den efterfølgende håndtering af den opgravede jord indeholdende sprøjtemiddel.

Miljøuheld med Skib i Aalborg
Portland havn i Aalborg Kommune

Beredskabet kontaktede Miljøvagten den 18-05-2013,
da der foregik en kraftig udstrømning af olie til Limfjorden ved Kulhavnen ud for Aalborg Portland. Ved
besigtigelsen kunne det konstateres, at der lå et stort
udenlands skib langs Kulhavnen og mellem skibet og
kajen var der en massiv olieforurening.
Besætningen på skibet havde tidligere oplyst, at der
havde været olie ved kajen da de lagde til om
morgenen. Herudover var indsatslederen blevet
informeret om, at de kun udledte kølevand mens de lå
ved kaj.
Beredskabet var ved at lægge flydespærringer ud i
Limfjorden rundt om skibet, og der var rekvireret en
slamsuger. Samtidig var en båd ude på Limfjorden,
hvorfra der kunne konstateres en ca. 2 km lang oliefilm
i sejlrenden ud mod Hals.
Indsatslederen var i kontakt med SOK, og medarbejdere fra Aalborg Portland var tilkaldt for at få kortlagt
evt. udløb fra virksomheden og ud til Limfjorden ved
Kulhavnen.
Aalborg Portland oplyste at der i den sydlige ende af
Kulhavnen (nedstrøms olieudslippet) var et regnvandsudløb.
Miljøvagten udtog 2 vandprøver mellem skibet og kajen, som begge viste et stort indhold af tungt flydende
olie. Herudover blev der udtaget en vandprøve ved
regnvandsudløbet, hvor der ikke var synlige spor af olie
i prøven.

Indsatslederen tilkaldte herefter politiet med det
formål at assistere miljøvagten ved udtagning af
olieprøver fra skibets anlæg og evt. rejse en sigtelse
mod skibets kaptajn.
Inden vi nåede så langt, konstaterede Aalborg Portlands medarbejdere, at der inde på virksomheden stod
en sø af tungt flydende olie i et opsamlings/regnvandsbassin mellem tank 3 og 4 der ikke længere er i brug.
Afløbet fra opsamlingsbassinet blev lukket med det
samme og en slamsuger blev rekvireret.
Årsagen til udslippet af tungt flydende olie er ikke
endelig fastlagt, og Aalborg Portland er heller ikke
bekendt med, at der herfra er en direkte udledning ud
til Limfjorden.
Miljøvagten udtog 2 prøver fra opsamlings/regnvandsbassinet, som umiddelbart indeholdt ren fuelolie.
Aalborg Portland vurderede herefter, at det konstaterede olieudslip til Limfjorden sandsynligvis stammer fra Aalborg Portland, og virksomheden hermed
er ansvarlig for olieudslippet. På den baggrund blev
følgende aftalt:
• Miljøvagten afleverer de udtagne vandprøver fra 		
Kulhavnen og prøverne fra opsamlingsbassinet på 		
Aalborg Portland til laboratorium, med det formål
at få dokumentation for, at der er tale om den 		
samme olietype (prøverne blev afleveret kl. 15.15 		
og resultaterne forventes klar til i morgen den 		
19/9).
• Aalborg Portland orienterer tilsynsmyndigheden 		
Miljøcenter Århus om olieudslippet, og Miljøvagten sender ligeledes miljøvagtrapporten til 		
Miljøcenter Århus.
• Miljøvagten/Aalborg Kommune og Aalborg Port		
land mødes den 19/9 kl. 9 for at foretage en yderligere kortlægning af afløbsforholdene fra opsam-		
lingsbassinet, når dette er tømt (evt. tilsætning af 		
sporstof).

Udbrændt mejetærsker i
Brønderslev Kommune

• Ved besigtigelsens afslutning blev det aftalt med 		
indsatslederen, at der løbende suges olie op og fly		
despærringen bliver liggende indtil andet er aftalt
med Miljøvagten/Aalborg Kommune. Aalborg Port		
land vil samtidig give besked når skibet er parat til
at forlade havnen om ca. 2-3 dage.
• En repræsentant fra SOK var netop ankommet, og 		
han ville sammen med beredskabet foretage en
besigtigelse af olieforureningen ude på Limfjorden.

Kl. 19.15-19.45

• SOK har rekvireret miljøskib m.m. til at foretage op		
samling og inddæmning af olien ude på Limfjorden.
• Indsatslederen oplyste, at der er opsamlet ca. 2 m3
olie fra havneområdet.
• Aalborg Portland har opsamlet ca. 8 m3 olie fra 		
regnvands/opsamlingsbassin svarende til ca. 1/3 af
den samlede mængde.
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Brand i en mejetærsker i Brønderslev
Kommune

Miljøvagten blev den 25-08-2013 kaldt til en mejetærsker brand på en kornmark. Mejetærskeren var
totalt udbrændt og var udstyret med en dieseltank med
et indhold på 600 l. Ifølge ejer, indeholdt tanken på
ulykkestidspunktet ca 150 l. Mejetærskeren indeholdt
der ud over diverse andre olier/væsker. Branden udviklede sig meget voldsom og der var flere eksplosioner
undervejs. Det var derfor svært at vurdere, hvor meget
forurening, der reelt er kommet ud på jorden.
Beredskabet tilkaldte Falck – Nordic, som de har et
samarbejde med. Der blev rekvireret Falckvogn til at
trække maskinen væk samt 2 containere og en rendegraver. Da maskinen var trukket væk blev jorden gravet
væk i ca. 20 cm dybde og en diameter på 10-15 meter.
Jorden opbevaredes i containere med presenning på
adressen indtil mandag, hvor den vil blive transporteret
til Rærup.

Falck forestår på baggrund af miljøvagtens instruks
prøvetagning af jord på mark, for at se om al forurening
var fjernet. Prøveresultater sender Falck til Brønderslev
Kommune. Falck tog efterfølgende kontakt til landmandens forsikringsselskab.
Ejendommen har egen boring ved huset, samt en
markvandingsboring for enden af indkørslen. Der var
ikke i den akutte fase fare for forurening af boringen.
Men afhængig af hvad jordprøverne viser, skal det
efterfølgende vurderes, hvorvidt husstands boring
skal holdes under skærpet tilsyn. Sagen overdrager
hermed til Brønderslev Kommune til opfølgning.

Miljøuheld med eksploderet kemikalietank i Aalborg Kommune

Beredskab Aalborg beder Miljøvagten om assistance,
da der efter en eksplosion er udbrudt brand på virksomheden. Ved miljøvagtens ankomst er politiet ved
at etablere en sikkerhedszone på 100 m på grund af
røgudvikling fra branden, og der er varslet højeste
beredskab med indkaldelse af Beredskabsstyrelsen fra
Thisted og Herning.
Indsatslederen oplyser, at der er ild i en 1000 l palletank som er halvfyldt med glycerol og står placeret
udendørs på virksomhedens vaskeplads. Branden er
nu under kontrol og har ikke spredt sig til bygninger
eller andre anlæg. Der er brugt en del skum til brandbekæmpelsen.
Virksomhedens oplyser, at der på den udendørs vaskeplads er placeret 5 palletanke med et ukendt indhold.
Disse palletanke er kommet retur til virksomheden,
og på dette tidspunkt har virksomheden konstateret,
at den palletank der har forårsaget eksplosionen/
branden er afmærket til at skulle indeholde glycerol.
Det bliver oplyst, at palletanken er placeret oven på
afløbsristen til virksomhedens vaskeplads med sandfang/olieudskiller.
Fra Aalborg Kommunes miljøafdeling får miljøvagten

en oversigt over virksomhedens afløbsforhold, hvor
det fremgår at spildevand fra vaskepladsen via sandfang/olieudskiller ledes til virksomhedens spildevandssystem med tilslutning til det kommunale kloaksystem. Uden for vaskepladsen afledes overfladevandet til Limfjorden.
Miljøvagten rekvirerer Aalborg Kloakforsyning som
oplyser, at spildevandet fra virksomheden ledes til
Rensningsanlæg Vest i løbet af ca. 1½ time med en
fortynding på ca. 1:10.000.
Indsatslederen gøres opmærksom på, at sandfang/
olieudskiller under alle omstændigheder skal tømmes
for evt. spild.

Kl. 12-14.45

Efter aftale med indsatslederen hjælper Miljøvagten
med at skaffe adgang tik en ekstra kørevej, så medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen kan køre
væk fra området udenom den afspærrede sikkerhedszone.
Beredskabsstyrelsen oplyser, at de begynder at måle
luftens indhold af stoffer og konstaterer et forhøjet
indhold af phosphin. Dette bekræftes yderligere, da en
medarbejder fra det skadedyrsbekæmpelsesfirma som
virksomheden har benyttet ankommer. Han oplyser,
at palletanken har indeholdt rester af skadedyrsbekæmpelsesmidlet Trinol Fosforbrinte (sikkerhedsdatablad er vedlagt).
I weekenden har firmaet foretaget skadedyrsbekæmpelse i virksomhedens lagerhal. Dette er
foregået ved, at der er blevet udlagt 18 stk. 1 kg blokke
med indhold af Trinol Fosforbrinte.
Mandag morgen den 16/12 er resterne af blokkene
blevet lagt ned i en af virksomhedens tomme palletanke og blandet op med vand til palletanken var halv
fyldt. Efter omrystning viste hans målinger ikke noget
forhøjet indhold af phospin. Herefter var det meningen, at han ville afhente palletanken om aftenen
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for at aflevere den til MOKANA som farligt affald. Den
umiddelbare konklusion er herefter, at det er palletankens blanding af Trinol Fosforbrinte og vand, der
har forårsaget eksplosionen/branden og dermed dannelsen af phosphingasser.
Kl. 14.15 indskrænkes risikozonen til kun at være lige
omkring vaskepladsen på virksomheden.
Beredskabsstyrelsen har løbende foretaget målinger
og fået dem vurderet af Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskab og på baggrund af disse målinger (2030 ppm phosphin) kan alarmberedskabet nedsættes.

Kl. 15-20

Beredskabsstyrelsen Thisted gøres klar til indsats med
kemikaliedragter og åndedrætsværn.
I første omgang består oprydningen i, at der lægges
kattegrus ud på vaskepladsen til at opsuge det synlige spild fra palletanken. Der er endnu ikke adgang til
risten over sandfanget.

Kl. 20-23

Beredskabsstyrelsen åbner ned til samlebrønden, der
ligger efter sandfanget/olieudskiller. En markant lugt
af phosphin slår op, og målingerne viser en høj koncentration af phosphin i luften nede i brønden.
Beredskabsstyrelsen måler herefter for phosphin ned
igennem virksomhedens spildevandssystem og ved de
to sidste kloakdæksler inden tilkoblingen til det kommunale kloaksystem er der stadig forhøjede koncentrationer af phosphin i luften. Målinger i regnvandsledningen viser ikke noget indhold af phosphin.
Beredskabsstyrelsens Kemikalieberedskab gør opmærksom på, at der kan være risiko for, at der kan
dannes ”lommer” i kloaksystemet med så store koncentrationer af phospin, at dette kan udgøre et sikkerheds- og sundhedsproblem. Det er derfor nødvendigt at få udluftet kloaksystemet inden der foretages
yderligere.

Miljøvagten orienterer Kloakforsyningen om problemstillingen, og deres
tilkaldevagt kommer til stede for at bistå
ved målinger ude i det offentlige
kloaksystem.
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Miljøvagten orienterer Kloakforsyningen om problemstillingen, og deres tilkaldevagt kommer til stede for at
bistå ved målinger ude i det offentlige kloaksystem.
Inden dette bliver aktuelt, viser en ny målerunde, at det
nu kun er ved samlebrønden, der er et forhøjet indhold
af phospin i luften, og dette er kraftigt aftagende.
På baggrund af disse målinger vurderer indsatslederen
sammen med beredskabsstyrelsen at koncentrationerne af phoshin i kloaksystemet ikke længere udgør et
sikkerheds- og sundhedsproblem.
Ved gennemgangen af spildevandssystemet kan det
konstateres, at spildevandet fra vaskepladsen fortsat
står i samlebrønden og ikke er kommet videre ud i virksomhedens spildevandssystem.
Indsatslederen rekvirerer herefter en godkendt slamsuger og oprydningsarbejdet på vaskepladsen fortsætter.

Kl. 23-03.30

Det kan nu konstateres, at der fra vaskepladsens afløb
er etableret sandfang, men ikke olieudskiller.
Beredskabsstyrelsen sætter resterne af den sprængte
palletank og andet materiel ind i en 20 fods skibscontainer der er blevet rekvireret til formålet. Slamsugningsfirmaet skyller det udlagte kattegrus på vaskepladsen ned i sandfanget. Sandfang og samletank suges
herefter tomme og spules rent.

Opfølgning

Arbejdstilsynet har meddelt skadedyrsbekæmpelsesfirmaet forbud mod fortsat anvendelse af Trinol Fosbrinte indtil årsagen til eksplosionen er klarlagt.
Miljøvagtrapporten sendes til Aalborg Kommune til
videre opfølgning overfor virksomheden.

Efter rengøringen kan der ikke måles koncentrationer af
phosphin i luften over vaskepladsen.
KommuneKemi orienteres om, at det phosphinholdige
affald ønskes afleveret med det samme, og MOKANA
udfærdiger transportpapirerne til transporten af det
farlige affald.
Under ledsagelse af politieskorte og beredskabsstyrelsens sprøjtevogn kører slamsuger og ladvogn
med skibscontaineren direkte ned til KommuneKemi kl.
03.30. Indsatslederen har efterfølgende oplyst, at affaldet blev brændt af i KommuneKemis anlæg med det
samme.
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Fokusområde i 2014
Et af fokusområderne i 2014 er en fortsat styrkelse
af samarbejdet mellem indsatsledere/beredskaberne
og miljøvagten, samt styrke miljøvagternes mentale
styrke. Det skal bl.a. ske ved:
• At miljøvagten i løbet af 2014 kommer ud og del-		
tager i et af de beredskabsmøder, hvor indsatslederne er med og her kort fortæller om miljøvagtens formåen.
• At miljøvagten deltager i fælles øvelse med bered-		
skab og politi.

Udbrændt mejetærsker køres væk
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• At miljøvagterne deltager i psykologikursus for 		
bedre at kunne håndtere en kritisk situation, hvor 		
der i forbindelse med miljøuheld er tilskadekomne.
Forventningerne er, at det vil medvirke til, at
miljøvagten i endnu højere grad vil blive en naturlig
del af akutuheldene og derfor i flere tilfælde end
hidtil blive tilkaldt for at bistå på forureningsstedet og
dermed med sin specialviden bidrager til at begrænse
forureningen.

Et af fokusområderne i 2014
er en fortsat styrkelse af
samarbejdet mellem indsatsledere/beredskaberne
og miljøvagten, samt styrke
miljøvagternes mentale
styrke.

17

Miljøvagten

Mariagerfjord: raadhus@mariagerfjord.dk
Rebild: cnm@rebild.dk
Brønderslev: raadhus@99454545
Aalborg: miljoe.energi@aalborg.dk

2014

