Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00078
Ref. major / metho
Dato: den 11. oktober 2017

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

DANPO A/S

Virksomhedens adresse

Vestre Skovvej 3, 9600 Aars

CVR nummer

3124 1316

Virksomhedstype

6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

Den 7. september 2017

Baggrunden for tilsynet

Opfølgning på indskærpelse af vilkår B2

Varsling af tilsynet

Tilsynet er varslet den 10. august 2017

Deltagere fra virksomheden

Jesper Sloth
Brian Haldrup
Ulrik Nielsen

Øvrige deltagere

-

Tilsynet udført af

Mette Thorsen og Marianne Jordt

Tilsynet omfattede

Besigtigelse af påfyldningspladsen for dieselolie

Materiale udleveret

Kriterierne for risikoscoresystemet blev udleveret

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000863002 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

22-10-2015

Indskærpelse

22-10-2015

Indskærpelse

03-12-2015

Indskærpelse

09-02-2017

Indskærpelse

10-08-2017

Indskærpelse

Beskrivelse af håndhævelsen og status for
Opfølgning
Manglende overholdelse af vilkår om
indberetning af oplysninger (vilkår H1)
Opfyldt
Manglende dokumentation om sløjfning af
dieselolietank (vilkår F4)
Opfyldt. Dieselolietanken er ikke sløjfet
Manglende overholdelse af antal slagtede
kyllinger pr. år (vilkår B1)
Opfyldt
Manglende indberetning af antal slagtede
kyllinger mm. (vilkår H1)
Opfyldt
Manglende overholdelse af indretningen af
påfyldningspladsen for dieseleolietanken,
vilkår B2
Opfyldt

Indberetninger om egenkontrol.
Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant ved dette tilsyn og beskrives først i
forbindelse med et senere tilsyn.
Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
Besigtigelse af påfyldningsplads for dieselolie
Dieselolietanken er placeret i en spildbakke, som kan rumme hele tankens indhold. Tanken er
placeret under halvtag og der er fast tæt belægning under spildbakken. Der er ikke afløb fra pladsen.
Påfyldningspistolen er sikret, så påfyldning kun kan ske ved manuel aktivering af pumpen.

Opsummering
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at indretningen af påfyldningspladsen for dieselolie overholder
vilkår B2.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.
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