Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00075
Ref. tasme/amklo
Dato: 14. juli 2014

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

DANISH CROWN AMBA - svineslagteriet

Virksomhedens adresse

Vendersgade 23, 7500 Holstebro

CVR nummer

21643939

Virksomhedstype

6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

12.06.2014

Baggrunden for tilsynet

§7 tilsyn
Ophør af virksomheden

Varsling af tilsynet

Varslet med brev af 27. maj 2014

Deltagere fra virksomheden

Claus Nielsen og driftsleder

Øvrige deltagere
Tilsynet udført af

Tanja Smetana og Anne Mette Kloster

Tilsynet omfattede

Affald og nedlukning af virksomheden

Materiale udleveret
Tilsynet
Virksomheden er tømt for affald, olie og kemikalier, der kan give anledning til forurening. Der
står en samling af rester af diverse i det gamle biproduktrum. Disse afhentes af godkendt
modtager i førstkommende uge. DC har efterfølgende sendt dokumentation for, at
kemikalierne er afhentet.
Der henstod stadig lidt olie i maskinrummet. Miljøstyrelsen har ligeledes modtaget
dokumentation for bortskaffelsen af dette.
Kedeldriften er stoppet i pinsen 2014 i forbindelse med nedlukning af kreaturslagteriet. I
kedelrummet stod der en mindre mængde vandbehandlingskemikalier, som ligeledes er
bortskaffet efterfølgende.
Virksomheden betragtes herefter som værende tømt for alt af miljømæssig betydning.
Der var ingen yderligere bemærkninger til tilsynet.
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Håndhævelser
Der er ikke sket håndhævelser, idet virksomheden ikke har været i drift siden 2009.

Indberetninger om egenkontrol.
Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, idet virksomheden
ikke har været i drift siden 2009. Der har været begrænset drift på virksomhedens kedler indtil
nedlukningen af kreaturslagteriet i foråret 2014.
Jordforurening
Ved tilsynet blev der ikke konstateret nye forekomster af jordforurening. Der er eksisterende
forekomster af jordforurening på grunden, som vil blive oprenset, før grunden overdrages til
Holstebro Kommune.
Gældende afgørelser: Jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a er virksomhedens
miljøgodkendelser ikke længere gældende, idet den ikke har været i drift i en
sammenhængende periode på 3 år.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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