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Tilsynsbrev
Vi har den 17. december 2015 ført tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven 1 § 65 på jeres
virksomhed Icopal Danmark a/s på Dortheasvej 15, 7171 Uldum, CVR: 24257819.
Virksomheden er af typen D201: Oplag af produkter eller mellemprodukter, hvor
oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.
Tilsynet er anmeldt telefonisk og efterfølgende med mail. Tilsynet er udført af Rudi
Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Bent Thygesen.
Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.
Virksomhedens kategorisering
Virksomhedsoplysninger
Planforhold
Luftemissioner
Støj
Spildevand
Udskillere
Olie- og kemikalietanke
Oplag af råvarer
Oplag af affald
Fritagelser (farligt affald)
Bortskaffelse og genanvendelse af affald
Generelle bemærkninger
Det er undersøgt, om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 30. november 2012.
Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har
i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres
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Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.
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med 308,70 kr./time i 2015 og 311,80 kr./time i 2016. Regningen udsendes i november/december.
Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdatarapport.
Ved tilsynet blev det konstateret, at
 Afløbet nedenfor pladsen, hvor tankbiler holder i forbindelse med
påfyldning af tanke, ikke er blændet af
 Der ikke er installeret bakker til opsamling af evt. spild ved påfyldningsstudsene
 En medarbejder altid overvåger påfyldningen af tankene
 Det, forinden påfyldning af tankene, kontrolleres, at indholdet i
tankbilerne kan være i tankene
 Afkastet fra kalkudsuget er ført 1 meter over tag
 Afkastene fra blanderne i bygning 4 ikke er ført 7 meter over tag
 Der foretages kontrol af filter samt overfyldningssikring på kalksiloen
 Der, ved pejling, føres regnskab over beholdning i tankene
 I er i gang med at undersøge mulighederne for at få installeret nye
tanke, rørsystemer mv.
Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

Resumé af virksomhedens egenkontrol
I har indsendt rapport over vakuumtæthedsprøvning af de nedgravede
tanke og tilhørende rørsystemer. Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til rapporten.

Opfølgning fra forrige tilsyn
Der var ingen håndhævelser ved tilsynet den 23. oktober 2012.

Kommunens vurdering
Det er vores vurdering, at det er
 En overtrædelse af vilkår 8 i miljøgodkendelsen, at afløbet nedenfor pladsen, hvor tankbilerne holder i forbindelse med påfyldning
af tankene ikke er blændet af
 En overtrædelse af vilkår 10 i miljøgodkendelsen, at der ikke er
monteret bakker til opsamling af evt. spild i forbindelse med påfyldning af tankene
 En overtrædelse af vilkår 23 i miljøgodkendelsen, at afkastene fra
blanderne i bygning 4 ikke er ført 7 meter over tag. I har dog oplyst, at I er i gang med at forhøje afkastene
 I er blevet oplyst, at hvis det bliver aktuelt med nye tanke, rørsystemer mv. kræver det en byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Kommunens afgørelse
Det indskærpes, at vilkår 8, 10 og 23 i miljøgodkendelsen overholdes.
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I bedes, inden den 1. april 2016, meddele os, hvorvidt der installeres
nye tanke, rørsystemer mv. eller ej.

Øvrige bemærkninger
Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen 2, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor
inden den 14. marts 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.
Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til
at kontakte mig.
Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

3

