Miljø- og Energiudvalget

Punkt 12.

Orientering: Indskærpelse om vandgardinanlæg på Tulip
2013-23015
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, at Tulip Food Company A/S,
Aalborg har fået indskærpelse om at etablere vandgardinanlæg mod Fyensgade Centret i henhold til vilkår i
sikkerhedsgodkendelsen, således at vandgardinanlægget er funktionsdygtigt senest 1. februar 2016.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Tulip Food Company A/S, Aalborg, Østerbro 40 (herefter benævnt Tulip) har orienteret om, at det ikke har
været muligt at udføre anlæg for vandgardin på Tulip Aalborg klar til idriftsætning 1. august 2015, som fastsat i sikkerhedsgodkendelsen af den 31. oktober 2014.
Idriftsætningen er hovedsagelig blevet forsinket af, at der skal opføres en ny vandtank i stedet for at benytte
en eksisterende vandtank. Desuden har leveringstiden for komponenter været meget længere end forventet.
Miljø- og Energiforvaltningen har et velfungerende og konstruktivt samarbejde omkring løsningen af denne
opgave. Risikoinspektionen har desuden været betryggende, og forvaltningen har fortsat den opfattelse, at
virksomheden har til hensigt at etablere det krævede vandgardin.
Baggrund
Tulip har fremsendt uddybende redegørelse, hvoraf følgende fremgår:
Ved projektopstart umiddelbart efter nytår var det forventet, at vandgardinanlægget ville være klart til drift i
august 2015. Desværre har der været forhold, der har kompliceret projektforløbet, og som Tulip ikke forudså
ved opstarten.
Da Aalborg Forsyning, Vand A/S ikke kan forsyne med den vandmængde, der skal bruges ved driften af
vandgardinet, var det naturligt ved planlægningen at gøre brug af eksisterende vandtank på Tulip, placeret i
nordlig ende af grunden.
Samtidig er det muligt at indrette pumperum i eksisterende bygning umiddelbart op til vandtank.
Ved analyse af tracé for forsyningsledning fra pumperum ved eksisterende vandtank til vandgardin måtte
Tulip erkende, at føringsvejen var både risikobetonet og omkostningstung på grund af eksisterende installationer, specielt kloak- og elinstallationer. Tulip fandt det sikrest at ændre projektet med opstilling af ny vandtank og nyt pumpehus i anden placering (mod syd) på det grønne område stødende op til Bonnesensgade.
Denne beslutning blev truffet, også selv om det udelukker genanvendelse af eksisterende tank og bygning
for pumperum.
Straks ved modtagelse af byggetilladelse i juli 2015 blev komponenter med lang leveringstid sat i ordre:
Vandpumper, dyser og vandventiler. Desværre viste det sig, at leveringstiden for vandpumper ikke er som
tidligere oplyst 10 uger, men 16 uger. Leveringstiden vil derfor først være i begyndelsen af november 2015.
Med tid til udførelse af installationer i pumpehus kan det derfor ikke forventes, at anlæg vil være klart til drift
før i uge 4, 2016.
Selv om det ikke muligt for Tulip at fremskynde etableringen af vandgardinanlægget ud fra det foreliggende
grundlag, har Miljø- og Energiforvaltningen valgt at indskærpe over for Tulip, at vandgardinet etableres, jf.
den reviderede tidsplan.
Risikoinspektion ved Tulip den 2. september 2015 har vist, at virksomheden drives på betryggende vis, hvad
angår sikkerhedsforhold. Desuden har Tulip etableret følgende foranstaltninger af sikkerhedsmæssig betydning:

Der er uddannet 3 hjælperøgdykkere ved Beredskabscenter Aalborg.

Der opsat 23 ammoniakdetektorer på taget af virksomheden.

Der er etableret hurtiglukkeventiler, der reagerer på ammoniakdetektorerne og derved minimerer et
udslip væsentligt ved evt. lækage.

Der er etableret automatisk overførsel af alarm fra ammoniakdetektorerne til Beredskabscenter Aalborg,
så hjælpen når hurtigere frem.

En ammoniakbeholder er fjernet for at minimere antallet af kilder til uheld.

Alle fremtidige ændringer på anlægget udføres efter EU-standard for nye køleanlæg.
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Miljø- og Energiforvaltningen har et velfungerende og konstruktivt samarbejde omkring løsningen af denne
sag. Risikoinspektionen har desuden været betryggende, og forvaltningen har fortsat den opfattelse, at virksomheden har til hensigt at etablere det krævede vandgardin.
Samlet vurdering
Det vurderes samlet set, at sikkerhedsniveauet hos Tulip er meget højt, selv om etableringen af vandgardinanlægget er forsinket 6 måneder i forhold til tidsfristen i sikkerhedsgodkendelsen.
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