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Baggrund for tilsynet

Basistilsyn - varslet

Telefon

96323232

E-mail

CVR nr.

31536715

P. nr.

1001676858

Virksomhedstype

E51, Rotations/offset/silke/bogtrykker

Tilslutningstilladelse
spildevand

25.10.2000

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

Henstilling

Henstilling om at melde tilbage vedr. affaldsregistrering i affaldsdatabasen i 2012 og 2013

24-092014

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
På virksomheden produceres ca. 130 millioner sække om året, hvoraf de 80 millioner er industrisække
til f.eks. korn, foder og cement samt sække til fødevarer f.eks. mælkepulver og mel. De resterende 50
millioner er affaldssække.
På virksomheden foretages desuden fremstilling af lim, som anvendes i produktionen, og der udføres
kliché trykning på sække.
På virksomheden er der 8 eldrevne trucks.
Der er værksted til reparationer herunder svejsning.
I højsæsonen produceres i døgndrift mandag til fredag og i weekenderne fra 6- 22 i SAVA og trykkeriafdelingen.
Der er ca. 120 personer beskæftiget på virksomheden.
Virksomheden har nedlagt naturgaskedlen og gået over til brug af fjernvarme. Der anvendes dog fortsat naturgasbrændere til tørring af tryk.

Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen
120
Miljøledelse
Nej

Hverdage
24 timer

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage
16 timer
16 timer

Luftemissioner
Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt
Luft, afkast

Tilsynskommentar
Der er afkast fra kompressorrum, som er bygget på taget.
Der er afkast fra svejserøgudsugning fra et svejsested i værksted.
Der er afkast fra central støvsugeranlæg.
Der er udsugning fra 1 maleanlæg.
Der blev ved tilsynet fremvist dokumentation for årligt serviceeftersyn af
filtre udført 26.01.2016.
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Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Støj vil forekomme ved til- og frakørsel samt fra afkast, derudover ingen
udendørs aktiviteter.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand, procesvand

Tilsynskommentar
Spildevand:
Processpildevand fremkommer ved afskylning af limbakker og i forbindelse med afvaskning af trykklicer mv.
På virksomheden anvendes vandopløselig lim baseret på majs- eller kartoffelstivelse, vandopløselig PVA lim samt vandbaseret trykfarve. Hovedparten af trykkevirksomheden foregår i rum 04. Spildevandet fra afskylning af farver samles i en 4 m 3 opsamlingsbeholder. Inden afledning til
spildevandssystemet filtreres spildevandet for farvepigment. Farvepigmenterne genanvendes på virksomheden. Spildevand fra afskylning af
lim ledes via brønd benævnt limudskiller, men da limen er vandopløselig
virker limudskilleren, der er indrettet som en olieudskiller, kun som bundfældning for uopløste partikler. Virksomheden har besluttet at nedlægge
udskilleren, da udskilleren kan være en medvirkende årsag til de lave pH
værdier.

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke, registrering i BBR

Tilsynskommentar
Alle olietanke er nedlagt og afmeldt i BBR.

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer, opbevaring

Tilsynskommentar
Opbevaringen af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald
Kontrolpunkt
Affald, sortering

Tilsynskommentar
Virksomhedens sortering af affald er meget grundig med fokus på at minimere spild og udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Virksomhedens affaldssorteringsuide blev udleveret i forbindelse med tilsynet. Alle containere markeres med stregkoder, så det er muligt at følge op på spildprocenter i de enkelte produktionslinjer.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Generelle bemærkninger

Tilsynskommentar
Virksomheden er kvalitets- og fødevarecertificeret efter hhv. ISO 9001
og ISO 22001. Miljøledelsessystem efter ISO 14001 efterspørges ikke af
virksomhedens kunder.
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Kontrolpunkt
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal

Tilsynskommentar
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Konstateret jordforurening
ved tilsyn

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Bæredygtighed

Samtlige 2500 armaturer er skiftet til LED lys siden sidste tilsyn
Der er installeret ny frekvensstyret kompressor.
Der er gennemført energisyn på virksomheden i 2016.
Deltagelse i NBE blev drøftet. Virksomheden er interesseret.
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