Aalborg Kommune, Miljø, MEF
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Rapport for miljøtilsyn hos Danish Match Design
A/S, Mineralvej 2A, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger
Tilsynsdato
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Til stede ved tilsynet

Søren Søndergaard, repræsentant for virksomheden
Lone Pedersen, Aalborg Kommune, Miljø

Telefon

9811 5422

CVR nr.

14743286

E-mail

ss@danishmatch.dk

P. nr.

1000796631

Virksomhedstype

E51, Rotations/offset/silke/bogtrykker

Godkendelsesdato
Tilslutningstilladelse
spildevand
Risikoscore

1,67

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden designer og producerer metervarer til gardinstoffer.
Kunderne er skoler, institutioner og hotelbranchen.
Virksomheden har været EMAS- og ISO14001-certificeret.

Produktionsareal
(m2)

Antal ansatte i produktionen

Hverdage

Driftstider (kl)
Lørdage
Søn- og helligdage

1
Miljøledelse

Luftemissioner
Kontrolpunkt
Luft

Tilsynskommentar
Rumventilation

Støj
Kontrolpunkt
Støj

Tilsynskommentar
Ingen væsentlige støjkilder.

Spildevand
Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?
Krav
Id

Id

Aktivitet/proces

Ja, se vilkår

Udledt spildevand
(l/sek. Mængd
)
e pr. år

Nej

Rensning

Enhed

max

Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Der forekommer spildevand fra rengøring. Afledes til offentlig kloak. Der
bliver afledt mindre end 100 m3 vand årligt.
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Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
Ingen

Råvarer
Kontrolpunkt
Råvarer

Tilsynskommentar
Råvareforbruget er stof, samt farver. Der anvendes ca. 300 kg farver årligt.

Råvarer, opbevaring

Indendørs

Råvarer/Kemikalier, belægninger

Betongulv

Affald
Kontrolpunkt
Affald

Tilsynskommentar
Der bortskaffes ca. 1000 kg pap/papir årligt, ca. 600 kg plast samt derudover alm. dagrenovation.

Affald, farligt

Restfarvestoffer/farveslam, begrænset mængde, der er anmeldt 4 kg til
bortskaffelse årligt. Pt. er det mindre end det, der bortskaffes.

Affald, anmeldelse af farligt
affald

Ok

Affald, sortering

Ok

Affald, opbevaring

Ingen bemærkninger

Affald, bortskaffelse

Mokana afhenter restfarver/farveslam.

Farligt affald, belægninger

Betongulv

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Generelle bemærkninger

Tilsynskommentar

Miljøforbedringer, miljømål

Arbejder med substitution til farver uden opløsningsmidler. Der er et lille
indhold af opløsningsmidler i de farver, der anvendes. Har miljømål udarbejdet i forbindelse med EMAS-certificeringen. Denne har de ikke
mere fordi der var for dyrt. Og de oplevede ikke, at det var noget der
blev lagt vægt på kunderne. Men der arbejdes stadig efter målene, fx. er
der mål om at købe maskiner med det laveste energiforbrug i forbindelse
med nyindkøb.

Bæredygtighed

Er opmærksom på underleverandørers miljøforhold, men de er ikke
store nok til at kunne sætte krav selv. De oplever, at der bliver spurgt ind
til miljøforhold fra det offentlige, men at det ikke er det, men prisen, der
er afgørende, når det kommer til stykket.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Er med i et samarbejde, hvor de afleverer stofrester, der så bliver genanvendt til fyld i møbler.
Gardinerne bliver solgt til slutkunder via mellemforhandler, så de har
ikke direkte kontakt til de endelige aftagere. De kunne måske gøre mellemforhandlere opmærksomme på, at der er en mulighed for denne genanvendelse af aflagte gardiner/stof.
Deres gardiner har lang levetid, fx er dem der hænger på Sygehus Syd
25 år gamle.
Samarbejder med De Forenede Regionsvaskerier, der leaser deres gardiner ud.
Det blev aftalt, at der fremsendes link til NBEN.
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