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for 
DANA LIM A/S 
Københavnsvej 220 
4600 Køge 
 
Reg. Nr. 60198 
 
Selskabets 18. grønne regnskabsår 
 
Kontakt os 
Hvis du har spørgsmål til Dana Lim’s Grønne Regnskab 
eller til vores miljøarbejde, er du velkommen til at kon-
takte os på telefon: 56 64 00 70 eller på mail:  
info@danalim.dk.  
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Indhold 



Dana Lim er med de nye regler om Grønt Regnskab ikke 

længere omfattet af pligten til at udarbejde dette doku-

ment.  

 

Dana Lim har dog efter en pause på 3 år valgt for 18. 

gang at beskrive virksomhedens miljøforhold i et grønt 

regnskab. Forbruget af råvarer og ressourcer er opgjort 

og sammenlignet med fire foregående regnskaber. 

 

Med det grønne regnskab ønsker Dana Lim A/S i ord og 

tal at præsentere de vigtigste miljøforhold i forbindelse 

med produktionen, herunder virksomhedens egne mål  

og myndighedernes krav. 

 

Regnskabet afsluttes med udtalelse fra Køge Kommune. 
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Om det grønne 
regnskab 

 
Selskabsoplysninger 
 
Virksomhedens navn:  
Dana Lim A/S 
 

Virksomheds adresse:  
Administration & produktion:  
Københavnsvej 220, 4600 Køge  
 

Telefon:   
56 64 00 70 
 

e-mail: 
info@danalim.dk 
 
Kontaktperson:  
Miljøchef Dorthe Christensen 
 
CVR-nummer:  
49-29-45-14     
 

P-numre:   
1.001.930.129, 1.002.433.770 
 
Ejerforhold:   
Fondsejet virksomhed med Kai Hansens Mindefond som eneejer 
af samtlige aktier. 
 

Branchebetegnelse:  
Limfabrikker 
 
Hovedaktivitet: 
Virksomheden udvikler, fremstiller, tapper og forhandler lim og 
andre klæbemidler samt fuge- og tætningsmasser til detail, byg-
geri og industri. Primær branchekode: 2462000 (Limfabrikker) 
 
Væsentlige biaktiviteter:  
Aftapning samt handel med diverse til branchen beslægtede 
produkter. 
Sekundær branchekode: 5153103 (Bygningsart. og byggemateri-
aler, engr.) 
 

Miljøtilsynsmyndighed:   
Køge Kommune  
 
Listepunkt:   
D 206: Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim med en 
produktionskapacitet på mindst 3.000 tons pr. år.  
 

Miljøgodkendelse:  
- Miljøgodkendelse af Dana Lim A/S  
  (12. august 2002) 
- Tillæg 1 til miljøgodkendelse af 12. august 2002:  Ændring af 
vilkår om støj og luftforurening (2003). 
- Tillæg 2 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Miljøgodken-
delse til produktion af kit, fugemasse, spartelmasse, plastisk træ 
m.v. (2004) 
- Tillæg 3 til miljøgodkendelse af 12. august 2002: Ændring af 
vilkår om støjgrænser, luftemissioner og indhegning (2005). 
- Tillæg 4 til miljøgodkendelse af 8. august 2002: Ændring af 
vilkår om affald (2011). 
- Tillæg 5 til miljøgodkendelse af 12. august 2002:  Brug af xylen 
som dimensionerende stof og tidsfrister 
- Spildevandstilladelse til Køge Egnens Rensningsanlæg (1974).  
 
Nøgletal for Dana Lim A/S: 
Antal ansatte:  
158 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning. 
 
Brancheforeninger:   
Dana Lim A/S er medlem af  
Brancheforeningen for Danmarks Farve og Limindustri (DFL) 
Fugebranchen (FSO) 
Gulvbranchen  
TræInformation (TRÆ) 
VinduesIndustrien (VI) 



Selskabets aktiviteter har som tidligere år været fremstilling 

af lim, fuge- og spartelmasser til detail, byggeri og industri 

samt handel med beslægtede produkter. Dana Lim A/S er 

ikke længere omfattet af pligten til at udarbejde grønt regn-

skab og i forbindelse med indkøring af nyt ERP-system 

(2014), der vanskeliggjorde udtrækning af data, har vi 

holdt en pause på 3 år. 

Der er dog en efterspørgsel det på offentliggørelse af de 

miljøforhold, der kan have interesse for myndigheder, for-

brugere, lokalsamfund og andre interessegrupper. 

Dana Lim har derfor valgt at genoptage udarbejdelsen.  

 

Ændringer/afvigelser 

Det grønne regnskab er sidst udarbejdet i 2013/14.  

Der er ikke sket væsentlige ændringer i Dana Lim’s 

Grønne Regnskab fra 2013/2014 til 2016/2017, hverken 

i den anvendte regnskabspraksis eller regnskabets op-

sætning. Udviklingen i ressourceforbrug og miljøpåvirk-

ninger kan generelt henføres til den stigning i volumen, 

der har været i virksomheden. 

 

Vigtige begivenheder i regnskabsårene  

I perioden har Dana Lim fået ny direktør (2014) og ny fa-

brikschef (2016).  

Dana Lim A/S har i regnskabsårene 2014/15, 2015/16 og 

2016/17 haft en samlet stigning i produktion på ca. 20% i 

forhold til regnskabsåret 2013/14. Stigningen ses overvejen-

de på vandbaserede produkter.  

 

Ressourceforbrug 

Virksomhedens ressourceforbrug og miljøbelastning er 

opgjort i både absolutte tal og relative tal relateret til 

råvareforbrug og produktionsstørrelse for at give et me-

re overskueligt indtryk af udviklingen. 

 

Nedenfor er forsøgt at fremdrage de væsentlige træk i 

udviklingen i forhold til det tidligere regnskabsår, idet 

der sammenlignes med interne årlige nøgletal for pro-

duktionen af lim og udfyldningsmidler. 

 

Den stigning i produktionen, som virksomheden har oplevet i 

forhold til sidste grønne regnskab i 2013/14 ses især på 

vandbaserede spartelmasser og i nogen grad på vandbaseret 

lim. Stigningen i produktion af letspartelmasser afspejles i de 

råvarer, der indgår i denne type produkter i større koncentra-

tioner: vand, fyldstoffer og additiver. Herud over ses en stig-

ning i forbrug af pigmenter, der skyldes et øget forbrug af 

Titandioxid. En del af denne stigning skyldes bl.a. en fordob-

ling i produktion af en vævfylder med et indhold af knap 10% 

TiO2. 

Forbrug af bindemidler skal hovedsageligt henføres til lime og 

i nogen grad fugemasser, mens indhold af bindemidler i let-

spartelmasser er meget lille (<5%).  Forbrug af denne råva-

retype har derfor været rimeligt konstant de seneste år. 

Det samlede ressourceforbrug er steget med ca. 20% 

siden sidste grønne regnskab.   

 

Der ses generelt en stor stigning i brug af klassificerede 

råvarer.  Det skyldes krav om langt større grad af test på 

stoffer iht. REACH-forordningen (1907/2006) sammen 

med nye regler for klassificering, mærkning og emballe-

ring  iht. EU’s CLP-Forordning (1272/2008). Tilsammen 

har de 2 EU-forordninger betydet, at et langt større antal 

stoffer og blandinger nu vurderes som farlige. 

Mest markant ses dette ift. råvarer, der har sundheds-

skadelige effekter, der opstår efter længere tids påvirk-

ning ”Sundhedsskadelige, langtidseffekter”. 

Den store stigning i forbrug af denne råvaregruppe skyl-

des, at formaldehyd har ændret mærkning til Carc. 1B. 

Det betyder, at industrilime af typen Urea-Formaldehyd 

fra d. 1.1.2016 klassificeres som kræftfremkaldende. 

Dana Lim producerer ikke selv denne type lim, men tap-

per til mindre emballager. Limen indgår desuden som 

råvare i enkelte industrilime. Urea-formaldehyd lime 

udgør 161 ton af de 162 ton sundhedsskadelige råvarer 

med langtidseffekter.  

Forbruget af denne type lim er stærkt faldende fra ca. 

230 ton i 2013/14 til nu ca. 160 ton i 2016/17 og vores 

leverandør arbejder samtidig med en udfasning eller 

reduktion af formaldehyd for at undgå mærkningen. 

 

Vandforbruget er steget siden sidste regnskabsår for 3 

år siden, hvilket skyldes et øget forbrug af vand som 

råvare. 

Ledelsens årsberetning 
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Det samme gør sig gældende for forbrug af naturgas.  

Langt hovedparten af naturgas anvendes til opvarmning 

af bygninger og forbruget er således meget afhængig af 

vinterens længde og temperaturer.  

El-forbruget til produktion og tapning af produkter m.m. 

er ret konstant, uanset hvor stort produktionsvolumenet 

er. I relative tal ses således et forholdsvis stort fald.   

 

Miljøpåvirkninger 

Som nævnt ses en stigning i det samlede produktionsvolu-

men i forhold til regnskabsåret 2013/14. I de 3 år er sket en 

stigning på vandbaserede produkter på ca. 25%. Denne 

gruppe udgør mere end 80% af vores produktportefølje og 

dækker hovedsageligt over vandbaserede lime til detail, byg 

og industri (ca. 30%) samt vandbaserede spartelmasser (ca. 

50%).  

Der ses en lille stigning i produktionen af fugemasser, kit, 

montageklæber og lignende produkter, mens produktionen 

af opløsningsmiddelbaserede produkter er faldet.  

 

Kemikalieaffald er i regnskabsåret afhentet 3 gange. 

Mængderne opgøres ud fra Fortum Waste Soluti-

ons’ (tidl. Kommune Kemi) affalds-deklarationer. Der ses 

en stor variation i type og mængder for kemikalieaffald, 

da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner.  

En stor post på affaldskontoen er slam fra flokkulerings-

anlæg som blev etableret i 2012 til udfældning af fast 

stof i spildevandet. Slam herfra sendes til forbrænding 

hos Argo’s Kraftvarmeværk i Roskilde (Tidl. Kara). 

 

Emission af CO2, SO2, og NOX er faldet som følge af lave-

re emissionsfaktorer og energinøgletal oplyst fra de an-

vendte beregningsprogrammer. 

Der vurderes ikke at være ændringer i luftemission af 

støv, da dette reguleres via partikelfiltre på de relevante 

afkast (Se afsnittet om Vilkårsovertrædelser). 

VOC-emissionsmålinger og OML-beregninger er gennem-

ført i 2003/04 og suppleret med  målinger i i 2012 i af-

kast fra produktion af opløsningsmiddelbaserede produk-

ter efter etablering af kondensationsanlæg som supple-

ment til kulfilter for at minimere udledning af VOC. 

Der er gennemført flere tiltag til genbrug af vaskevand, 

hvilket resulterer i et fald i spildevandsudledningen fra af-

vaskning af procesudstyr m.m.  sammenholdt med 

2013/14. Faldet ses til trods for et øget behov for hygiejne 

og rengøring i vores produktion i takt med at krav til kon-

serveringsmidler i vores produkter løbende skærpes. 

  

Udviklingen de sidste 5 regnskaber 

Generelt ses en stigning i råvareforbrug gennem de sidste 5 

opgjorte regnskabsår dog med et mindre fald i 2012-2014. 

Stigningen gennem de 5 regnskaber ses specielt i forhold til 

en øget produktion af vandbaserede produkter og andre 

produkter, herunder specielt fugemasser, vævlim og spar-

telmasser.  

Samtidig ses at forbruget af opløsningsmidler i de 5 år ge-

nerelt er faldende såvel i absolutte som relative tal.  

Dette skal ses som et resultat af Dana Lim’s miljøpolitik om 

udvikling, rådgivning og salg af mere arbejdsmiljø- og mil-

jøvenlige produkter.  

Stigninger i forbrug af klassificeringspligtige råvarer in-

den for den enkelte fareklasse set over en 5-årig periode 

er hovedsageligt en følge af ændrede klassificeringsreg-

ler for kemiske stoffer. 

 

Desuden ses generelt et fald i øvrige ressourcer i form af 

vand- og energiforbrug opgjort i relative tal.  

 

Der er samlet sket en stigning i produktionsvolumenet 

siden regnskabsåret 10/11, mens miljøpåvirkninger i 

form af udledning af røggasser opgjort i relative tal er 

faldende. 

 

Klager 

Der har i regnskabsåret ikke været klager over lugt- 

eller støjgener. 

 

Medarbejder- og arbejdsmiljøforhold 

I forbindelse med udarbejdelse af det grønne regnskab 

har der været deltagelse af virksomhedens økonomi-, 

sikkerheds- og miljøfunktioner. 

Arbejdet på en lim- og fugemassefabrik indebærer arbej-

de med stoffer, der kan påvirke omgivelserne og de an-

sattes sikkerhed og sundhed. Ved ansættelse af medar-

bejdere og i det daglige arbejde lægges der derfor vægt 

på, at den enkelte medarbejder agerer ansvarligt i for-

hold til den arbejdsproces, han deltager i og tager de 

nødvendige forholdsregler ift. arbejdsmiljø og miljø.  

Dette sikres gennem medarbejdertræning, -involvering 

og systematisk arbejdsmiljø– og miljøarbejde. 
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Af større arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige tiltag i regnskabs-

året kan bl.a. nævnes: 

• Minimering af tunge løft vha. vacuumløfter og andre hjæl-

peredskaber i tappeområder 

• Reduktion af støj fra motorer i produktionsområder 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Dana Lim A/S stræber efter udvikling af miljø- og arbejdsmiljø-

rigtige produkter, både af hensyn til egne medarbejdere i pro-

duktionen samt slutbrugere af produkterne.  

Via samarbejde med leverandører og generel produktudvikling 

arbejdes løbende mod anvendelse af mere arbejdsmiljø– og 

miljøvenlige råvarer i vores produkter, idet substitution med 

mindre skadelige stoffer foretages, i det omfang det findes 

teknisk muligt.  

Forbrugernes holdning søges endvidere via teknisk rådgivning 

bearbejdet hen imod anvendelse af mere miljø- og arbejdsmiljørig-

tige produkter, f.eks. vandbaserede produkter frem for produkter 

baseret på organiske opløsningsmidler. 

 

Miljøledelsessystemer 

Dana Lim A/S har løbende overvejelser om hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt at opbygge et miljøstyringssystem. Det vur-

deres dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag 

for at stile efter certificering efter ISO 14001 eller lignende 

standard. 

 

Vilkårsovertrædelser 

Med udgangspunkt i det 3. tillæg til den eksisterende miljø-

godkendelse er der ikke konstateret vilkårsovertrædelser i 

regnskabsåret.  

 

Forventninger til fremtiden  

Den igangsatte bygning af ny lagerhal medfører øget plads til 

såvel lager som produktion. Dette forventes at betyde mange 

forbedringer ift. såvel arbejdsmiljø som miljø. 

Dana Lim A/S vil fortsat arbejde på at fastsætte nye og revi-

derede miljømål, for både at mindske belastning på det indre 

og det ydre miljø.  

 

Køge, den 10. november 2017 

 

 

Lars Christensen, Adm. direktør  
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Miljøpolitik 
 
Dana Lim A/S vil udvikle og producere lim, fugemasse og 
beslægtede produkter under hensynstagen til forbrugernes 
og samfundets krav og forventninger til miljørigtige produk-
ter og produktion. Miljøpolitikken omfatter følgende punk-
ter: 
 
• Vi vil fungere som en sund virksomhed: 
Mulighed for forbedring af arbejdsmiljø samt minimering af 
belastning på ydre miljø vurderes løbende i forbindelse med 
forbedring af eksisterende samt udvikling af nye produkter 
og arbejdsprocesser. 
 

•  Vi vil producere og forhandle miljørigtige produkter:  
Vi udvider løbende vores produktprogram med produkter, 
der opfylder krav til relevante nordiske miljømærker og -
vurderingssystemer.  
Overfor kunder/brugere sættes fokus på valg af miljørigtige 
produkter via undervisning og rådgivning, teknisk service, 
vores hjemmeside og andet informationsmateriale. 
 
• Vi vil minimere ressourceforbrug: 
Forbrug af råmaterialer, hjælpestoffer og energi søges mini-
meret ved bedre lager- og energistyring.  
 
• Vi vil minimere spild og affald:  
Minimering af spild og affald forsøges opnået ved vurdering 
af metoder for genanvendelse/genbearbejdning, optimering 
af arbejdsprocesser samt øget bevidstgørelse af medarbej-
dere. 
 
• Vi vil som minimum leve op til lovgivningens krav: 
Gennem dialog og samarbejde med myndigheder søger vi at 
imødekomme nye og eksisterende krav og vilkår, der stilles 
til virksomheden.  
Vores medarbejdere bevidstgøres via uddannelse, arbejds-
pladsbrugsanvisninger og -instruktioner om krav til arbejds-
miljø og miljø for at opnå korrekt og sikker håndtering af 
råvarer og produkter. 
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Miljømål og resultater for  
regnskabsåret 2016/17 

 

Dana Lim A/S har fokus på de miljø- og arbejdsmiljø problematiske stoffer, der indgår i vores produkter samt på øvrige 

miljømæssige påvirkninger i forbindelse med produktion og lager. Vi arbejder løbende på at nedbringe disse påvirkninger i 

takt med den tekniske udvikling. Nedenfor ses de stillede miljømål og opnåede resultater for perioden: 
 

Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktudvikling: 

 
 

Miljømål og konkrete resultater vedrørende produktion: 

 
   

Miljømål for  
næste regnskabsår 2017/18 

 

 

• Udfasning af MEKO i vådrumsilicone 

  Resultat: Miljømålet er nået. 

• Substitution af rensemiddel i fugeblanderi for reduktion af emission til arbejdsmiljø og miljø. 

  Resultat: Miljømålet er nået. 

• LED-belysning Hal 4 og 5 for bedre belysning og lavere energiforbrug. 

  Resultat: Miljømålet er nået 

  

  

• Udvidelse af lagerområde til opbevaring af farlige kemikalier 

• LED-belysning i nye lagerhaler 

• Vurdering af emission til luft fra fugeblanderi, idet nyt stof er dimensionerende for afkast 

• Tappemaskine hæves for bedre arbejdsstillinger og vacuumløft indkøbes til minimering af løft af kasser 

• Tilpasning af udvalgte siliconer så krav iht. kriteriesæt for svanemærkede huse opfyldes for en større pro-

duktgruppe. 

•  Reduktion af varmetab og træk fra åbne porte ved udflytning af forsendelse 



I dette regnskab er medtaget de miljømæssige forhold, 

som Dana Lim A/S betragter som væsentlige i forhold til 

den nuværende produktion. Regnskabet er lavet som en 

input/output-analyse for virksomhedens anlæg. 

 

Råvareforbrug samt mængde af færdig-producerede 

varer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk 

for de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. 

  

Dette er valgt udfra, at der i produktions-processen fore-

går håndtering af uemballerede varer med deraf følgen-

de risiko for påvirkning af det indre og det ydre miljø.  

 

Rene handelsvarer er ikke medtaget i regnskabet, da 

disse varer kun håndteres i emballeret stand (dvs. be-

grænsede mængder) og derfor ikke vurderes at udgøre 

nogen egentlig miljøpåvirkning på virksomhedens locati-

on. 

 

Produktion 

Produktionen i Køge kan inddeles i 2 produktionsenheder: I 

den ene enhed fremstilles hovedsageligt lim af forskellig 

art. Hovedparten er vandbaserede produkter og produktio-

nen foregår typisk ved blanding af råvarer som bindemid-

del, fyldstof, pigment, vand og diverse additiver som kon-

serveringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. 

En mindre del af produktionen i denne produktionsenhed 

er opløsningsmiddel-baserede lime og fremstillingen 

foregår typisk ved opløsning af bindemiddel i organiske 

opløsningsmidler. 

 

I den anden produktionsenhed produceres hovedsageligt 

udfyldningsmidler som kit, fugemasse, spartelmasse og 

plastisk træ. Produktionen foregår ligesom med vandba-

seret lim typisk ved blanding af råvarer som bindemid-

del, fyldstof, pigment og diverse additiver som konserve-

ringsmiddel, blødgørere og overfladeaktive stoffer. 

 

Nogle af de indgående råvarer er klassificeret for sund-

heds- og miljøfare. Dette drejer sig især om grupperne 

additiver og organiske opløsningsmidler. 

Produktionen giver spildevand, affald samt emission af 

stoffer til luften.  

 

Energiforbrug 

Hovedparten af blande-processerne kræver mekanisk 

omrøring. Produktionen af udfyldningsmidler er specielt 

energikrævende, da produkterne tilsættes store mæng-

der pulverformige råvarer og derfor kræver en kraftigere 

omrøring. Nogle produkter kræver endvidere varme un-

der produktionen.  

 

Størstedelen af Dana Lim’s produkter er vandbaserede 

og produkterne samt de indgående råvarer tåler ikke 

frost, hvorfor det er nødvendigt med opvarmede lagre. 

Det væsentligste energiforbrug ses i forbindelse med 

ovenstående processer. 

 

Udledning til luft 

Virksomhedens primære energiforsyningskilder er natur-

gas og el, hvilket giver en udledning af CO2, SO2 og NOX 

til omgivelserne.  

Der er etableret udsug fra produktionsprocesser, hvori 

der indgår stoffer i koncentrationer, der kan give anled-

ning til arbejdsmiljømæssige problemer. 

Den samlede procesrelaterede udsugningskapacitet er 

estimeret til 19.000 M3/h. 

 

Luftemissionen fra produktionen består primært af:  

• Organiske opløsningsmidler fra blanding og tapning af 

opløsningsmiddelbaserede produkter.  

• Støv som hovedsageligt stammer fra blanding af fuge-

masser, kit, spartelmasser og plastisk træ som indehol-

der store mængder pulverbaserede råvarer samt fra 

tapning af pulverbaserede produkter. 

 

Vandforbrug 

Ca. halvdelen af det anvendte vand indgår i vandbasere-

de produkter. Langt det største vandforbrug ses derfor i 

lim og spartelmasse produktionen, mens vandforbruget 

ved produktion af udfyldningsmidler er minimalt. 
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Virksomhedens miljøforhold 



Spildevand 

Processpildevand opstår ved skylning af produktionsud-

styr (blandetanke, filtreringsudstyr m.m.), der anvendes 

i produktionen af vandbaserede produkter. Al processpil-

devand opsamles og ledes gennem et renseanlæg. Ved 

tilsætning af spildevandskemikalier flokkuleres den ud-

fældelige del af spildevandet  og opsamles som slam. 

Slam fra renseanlæg afhentes hver 14. dag og køres til 

Argo’s Kraftvarmeværk i Roskilde (tidl. Kara). Det delvist 

rensede vand ledes i overensstemmelse med spilde-

vandstilladelse videre til Køge Egnens Rensningsanlæg.  

Spildevand fra sanitære installationer går i almindelig kloak. 

 

Støj- og vibrationskilder 

De væsentligste støjkilder er afkast, køleanlæg og intern 

transport (fragtbiler, trucks).  

Virksomheden i Køge ligger i et industrikvarter som i 

miljøgodkendelsen er fastlagt til områdetype 2 (erhvervs

- og industriområde). Industriområdet nordvest for virksom-

heden er ligeledes fastlagt til områdetype 2. Syd for virk-

somheden ligger en bolig og øst for virksomheden et natur-

område; begge er fastlagt til områdetype 3 (blandet bolig 

og erhverv). Vest for virksomheden (på den anden side af 

den stærkt trafikerede Københavnsvej) ligger et boligområ-

de fastlagt til områdetype 5 (boligområde for åben og lav 

bebyggelse). Der er i februar 2004 udført støjmålinger og 

kildestyrkeberegninger i overensstemmelse med Miljøsty-

relsens vejledning nr. 5/1993. Rapporten viste, at virksom-

heden ved en udvidelse af dagperioden med perioden fra 

kl. 6.30 til 7.00 overholder de gældende støjgrænseværdi-

er.  Dana Lim A/S har i 3. tillæg til  miljøgodkendelsen fået 

denne udvidelse. 

 

Intern transport og oplagring 

Råvarer og produkter opbevares og transporteres i luk-

kede beholdere, hvilket minimerer risikoen for spild. 

Brandfarlige produkter opbevares ifølge Beredskabssty-

relsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.  

 

Oplysninger om affald 

Virksomhedens affald kan deles op i 3 kategorier:  

• Renovation (brændbart) 

• Papir fra kontorer og emballage til genbrug  

• Kemikalieaffald.  

Renovation foretages som almindeligt brændbart indu-

striaffald. Genbrugsemballage af pap, papir og plast 

samt papir fra kontorer håndteres via faste retur- eller 

afhentningsordninger. Kemikalieaffald samles i mærkede 

beholdere og afleveres normalt 3-4 gange om året til 

Nord via den lokale modtagestation. 
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Stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer 
 

Formaldehyd  

Indgår i vandbaserede produkter.  

Planer for udfasning: Formaldehyd har ingen teknisk betydning. Indgår som en uønsket rest fra polymerisationen af bindemidler baseret på 

polyvinylacetat (PVAc). Kan ikke undgås helt. Dana Lim A/S stiller skrappe krav til vores leverandører. 

PVAc-bindemidler indeholder typisk mellem 20 og 200 ppm formaldehyd. 

 

Methylendiphenyldiisocyanat 

Indgår som restmonomer i fugtbestandig trælim, der tappes på virksomheden. Det er pt. ikke teknisk muligt at substituere MDI.  

 

Samlede forbrug af stoffer på Listen over Uønskede Stoffer i regnskabsåret er knap 14 ton/år.  
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Type af vilkår Tidsfrist Resultat af egenkontrol Antal konstatere-
de overskridelser 

Dokumentation for at Dana  Lim 
overholder emissionsgrænser for 
10 udvalgte stoffer 
  

Præstationsmålinger er foretaget 
17/02-04. 

Ved fastsættelse af reducerede emissions-
grænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse  
vurderes grænser overholdt. 
Målinger ved kulfilter i afkast V1.3 viste dog 
i 2010, at kulfiltret ikke har den ønskede 
effekt. 
Dana Lim har i 2012 etableret reduktionstil-
tag på VOC-emission fra lokalet, så grænse-
værdier overholdes. 

- 

Dokumentation for at Dana Lim 
overholder B-værdier for 5 ud-
valgte stoffer 
  

Spredningsberegninger er gen-
nemført d. 12.03.04 

Ved fastsættelse af reducerede emissions-
grænser iht. tillæg 3 til miljøgodkendelse  
vurderes grænser overholdt. 
Målinger ved kulfilter i afkast V1.3 viste dog 
i 2010, at kulfiltret ikke har den ønskede 
effekt. 
Dana Lim har i 2012 etableret reduktionstil-
tag på VOC-emission fra lokalet, nye spred-
ningsberegninger udføres i 2012. 

- 

Dokumentation for at Dana Lim 
overholder de i godkendelsen 
fastsatte støjgrænser 
  

Kildestyrkeberegninger/ 
målinger gennemført i 2014, 
2015 og 2017 

 

Målingerne viste, at virksomheden overhol-
der de for området gældende støjvilkår med 
undtagelse af referencepunkt R3 i erhvervs-
område. 

Køge Kommune har 
pt. accepteret over-
skridelse. Der har ikke 
været klager. 

Undersøgelse af tæthed af sedi-
mentationstanke og kloakker 
  

Undersøgelse er udført i 2007 Undersøgelsen er gennemført og viste ingen 
alvorlige fejl og utætheder. 
Sedimentationstanke er efterfølgende sløjfet 

- 

Dokumentation for at befæstede 
arealer er bestandige og uigen-
nemtrængelige 
  

Undersøgelse af gulvarealers 
beskaffenhed udføres én gang 
årligt. 

Undersøgelsen viste ingen problematiske 
områder.  

- 

Opgørelse over art og forbrug af 
stoffer, så øget forbrug og nye 
stoffer identificeres . 

Indsendes årligt 
d. 1. marts til Køge Kommune 

Har ikke givet anledning til nye krav om 
målinger 

- 

Opgørelse over max. oplag af 
råvarer og hjælpestoffer omfattet 
af risikobekendtgørelsen 

Indsendes årligt 
d. 1. marts til Køge Kommune 

Ny vurdering viste, at Dana Lim stadig ikke 
er omfattet af risikobekendtgørelsen 

- 
  
 

Driftsjournal med angivelse af 
evt. driftsforstyrrelser og uheld 
ved partikelfiltre samt resultat af 
visuel undersøgelse af filtres 
rensningsgrad. 

Journal skal være tilgængelig ved 
tilsynsbesøg. 

Udskiftning af filtre ved høj partikel koncen-
tration.  

- 

Resume af egenkontrol 
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Resultater af kildestyrkeberegninger 
for støjbelastning 

Resultater af luftemmisionsmålinger 

 
*Der er efterfølgende opsat kulfilter med en oplyst virkningsgrad på ca. 98% i hele levetiden, så emissionsgrænse overholdes.  
Orienterende målinger i 2010 har dog vist, at kulfiltret ikke har den ønskede effekt evt. pga. ændrede produktionsforhold. Problemet er løst gen-
nem kondensation af opløsningsmiddeldampe fra blandeproces, køling på gryder med varm, opløsningsmiddelbaseret lim samt mere tætslutten-
de blandeudstyr. 
 
Efter etablering af  ovenstående tiltag i 2012 er der foretaget en ny emissionsmåling på klasse II og klasse III stoffer fra afkast V1.3: 
 

Afkast Emitteret stof Enhed Målt emission og 
volumenstrøm i 
2004 

Grænseværdi for 
emission og volu-
menstrøm 

V1.2 Ethylacetat 
mg/m3 (n, t) 29 300 (reduceret: 81) 
m3/s (n, t) 0,81 2,22 

V1.3 Sum af ethylacetat, heptan, toluen, acetone 
mg/m3 (n, t) 1038* 300 (reduceret: 81) 
m3/s (n, t) 0,88 2,22 

V3.1 
Mineralsk terpentin mg/m3 (n, t) <0,02 300 

TiO2 
mg/m3 (n, t) <0,08 5 
m3/s (n, t) 3,41 3,88 

V3.3 
Vinylacetat mg/m3 (n, t) 7 100 

Kaolin 
mg/m3 (n, t) <0,006 5 
m3/s (n, t) 4,23 7,5 

 
Værdier mærket med * er inkl. et genetillæg for støjens indhold af tydeligt hørbare impulser eller toner. 
Overskridelse i R2 på hverdage er accepteret af Køge Kommune, men kommunen fastholder, at virksomheden løbende skal bestræbe sig på at 
nedbringe støjbelastningen i skel. Hvis støjforholdene ændrer sig, eller hvis Køge Kommunen modtager klager fra naboerne, vil sagen kunne 
tages op til fornyet vurdering.  

Referencepunkt Hverdag kl. 07-18 Hverdag kl. 18-22 Hverdag kl. 22-07 

Lr Grænse Lr Grænse Lr Grænse 

R1A, bolig, Københavnsvej 218  55*+3 55 46+3 45 42+3 40 

R1B, bolig, Københavnsvej 218  54*+3 55 48+3 45 41+3 40 

R2, bolig, Egedesvej 2A 48+3 45 43+3 40 37+3 35 

R3, erhv. område, Københavnsvej 222 66*+3 60 60*+3 60 54*+2 60 

R4, Habitatområde 54+3 55 47*+3 45 31+3 40 

R7, erhv. område, Københavnsvej 222 57+3 60 50+3 60 45*+4 60 

Afkast Emitteret stof Enhed Målt emission og 
volumenstrøm i 
2012 

Grænseværdi for 
emission og volu-
menstrøm 

V1.3 
Sum af ethylacetat, heptan, acetone (kl III)  

mg/m3 (n, t) 10 300 (reduceret: 81) 
m3/s (n, t) 1,61 2,22                                   
mg/m3 (n, t) 0,15 100 (reduceret: 10) 

Xylen (kl II)  
m3/s (n, t) 1,61 2,22                                   

Der udarbejdes årligt en opgørelse over art og forbrug af stoffer, så øget forbrug og nye stoffer identificeres i forhold til måleåret 2004. Kommu-
nen vurderer på denne baggrund behovet for nye målinger. 
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  Note Enhed 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17 

Råvareforbrug i alt 1 ton  (%)    16.013   (100)    16.681   (100)    15.639   (100)    15.389   (100)    18.314   (100) 

Råvarer opdelt efter type 

Bindemidler 2 ton  (%)      4.078     (25)      4.154     (25)      3.673     (23)      3.847    (25)      3.744     (20) 

Fugemasser   ton  (%)         717       (5)         689       (4)         689       (4)         657       (4)         636       (3) 

Fyldstoffer   ton  (%)      4.753     (30)      4.948     (30)      4.774     (30)      4.580     (30)      5.752     (31) 

Organiske opløsningsmidler 3 ton  (%)         193       (1)         152       (1)         135       (1)         148       (1)         114       (1) 

Pigmenter   ton  (%)           30     (<1)           33     (<1)           36     (<1)           39     (<1)           56     (<1) 

Additiver 4 ton  (%)         541       (3)         541       (3)         539       (3)         550       (4)         746       (4) 

Vand 5 ton  (%)      5.479     (34)      5.777     (35)      5.471     (35)      5.241     (34)      7.063     (39) 

Epoxy   ton  (%)              0      (0)             0       (0)             0       (0)             0       (0)             0       (0) 

Diverse   ton  (%)         222       (1)         365       (2)         315       (2)         326       (2)         200       (1) 

  
Råvarer opdelt efter klassificering  

Ikke klassificerede 6, 7 ton  (%)    15.722     (98)    15.795     (99)    15.419     (99)    15.133     (98)    17.800     (97) 

Irriterende/ætsende 7 ton  (%)         126    (0,8)          106    (0,6)         119    (0,8)         133    (0,9)         188    (1,0) 

Sundhedsskadelig, akutte effekter 7 ton  (%)           62    (0,4)           58    (0,4)           46    (0,3)           53    (0,3)           66    (0,4) 

Sundhedsskadelig, langtidseffekter 7, 8 ton  (%)             0       (0)             0       (0)             0       (0)             0       (0)         162    (0,9) 

Miljøfarlig (N) 7, 9 ton  (%)           52    (0,3)           54    (0,3)           55    (0,3)           69    (0,4)           97    (0,5) 

  
Vand i alt 

Vandforbrug 10 m3  (l/ton)      9.943   (620)        9.967 (597)      8.886   (568)      9.994   (649)    11.175   (607) 

 Energi 

Naturgas   m3 (m3/ton)  109.778      (7)  106.582       (6)  116.109       (7)    96.316       (6)  110.311       (6) 

El-forbrug   
MWh 

(kWh/ton) 
     1.251    (78)      1.253     (75)      1.241     (79)      1.205     (78)       1296     (70) 

Grønt Regnskab Input / Ressourceforbrug 

Ovenstående tal for råvarer opdelt efter type og klassificering er beregnet vha. vores økonomistyringssystem. Vand og energiforbrug er aflæst på opsatte målere. Alle tal er 
opgjort både i absolutte og relative tal relateret til totale råvareforbrug. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes  
 
Noter til Grønt Regnskab: 
1: Råvareforbrug ekskl. emballage.  
2: Gruppen af bindemidler dækker polymerdispersioner, polymerer på fast form, stivelse o.l. 
3: Et organisk opløsningsmiddel defineres som et stof opført på den vejledende liste over organiske opløsningsmidler i Arbejdstilsynets grænseværdiliste. 
4: Gruppen af additiver dækker diverse tilsætningsstoffer med specifikke funktioner, der ikke indgår i de øvrige råvaregrupper. 
5: Vand svarer til den mængde vand, der tilsættes produkterne på Dana Lim. Vand der er tilsat råvarer hos vores leverandører er ikke medregnet. 
6: Klassificeringspligtige råvarer findes typisk i kategorierne organiske opløsningsmidler, additiver og epoxy. Bindemidler, fugemasser, fyldstoffer, pigmenter er  
generelt ikke klassificeringspligtige. Vand er desuden medregnet i gruppen af ikke klassificerede råvarer.  
7: Siden 2015 er alle råvarer klassificeret efter EU’s CLP-Forordning. Det har generelt betydet, at flere råvarer har fået faremærkning. Idet kriterier for faregrupper iht. 
CLP ikke helt er tilsvarende de gamle mærkningsregler, har det desuden været nødvendigt at inddele råvarerne lidt anderledes end i tidligere regnskaber.  
8: Denne råvaregruppe svarer i nogen grad til gruppen ”giftige råvarer” som blev anvendt i tidligere regnskaber. Men idet denne farekategori under CLP er inddelt i 
akutgiftighed og langtidseffekter som CMR, har vi valgt at ændre gruppens navn.  
Den store stigning i mængde i denne gruppe skyldes, at formaldehyd har ændret mærkning til Carc. 1B ved en koncentration i blandinger >0,1%. Det betyder, at 
industrilime af typen Urea-Formaldehyd (<1% formaldehyd) fra d. 1.1.2016 nu klassificeres som Carc. 1B. Dana Lim producerer ikke selv denne type lim, men tapper 
til mindre emballager. Limen indgår desuden som råvarer i andre industrilime. Leverandører af denne type lim arbejder på at reducere indhold af formaldehyd for at 
undgå faremærkning. Urea-formaldehyd lime udgør 161 ton af de 162 ton sundhedsskadelige råvarer med langtidseffekter.  
9: Hvor råvarer både kan have en effekt på miljø og på menneskers sundhed er disse medtaget under gruppen miljøfarlige:  
Ca. 7 ton er heptan, cyclohexan og mineralsk terpentin, der er faremærket miljøfarlig og sundhedsskadelig. Ca. 12 ton er øvrige additiver, der er faremærket miljøfar-
lig og hudirriterende. Ca. 44 ton er konserveringsmiddel, ca. 27 ton er polyurthanholdige lim til tapning og ca. 2 ton er epoxyharpiks og krydsbinder, der alle er fare-
mærket både miljøfarlig og allergifremkaldende/hudirriterende. 
10: Vand i alt er Dana Lims samlede vandforbrug aflæst på vandmåleren, dvs. både vand, der tilsættes produkter og vand, der anvendes til rengøring, sanitære formål 
m.m.   



 

  Note Enhed 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2016/17 

Produktionsvolumen i alt 10 ton  (%) 16.254  (100) 16.601  (100) 15.649  (100) 15.258  (100)    18.425  (100) 

Produkter 

Opløsningsmiddelbaserede 11 ton  (%)        201       (1)        153      (1)        145       (1)        154       (1)        137       (1) 

Vandbaserede 12 ton  (%)   13.636     (84)   13.822     (83)   12.770     (82)   12.158     (80)   15.176     (82) 

Andre produkter 13 ton  (%)     2.417     (15)     2.626     (16)     2.733     (17)     2.947     (19)     3.111     (17) 

Affald 

Brændbart 

Småt brændbart 

Slam fra renseanlæg  
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ton  (kg/ton) 
       

      198      (12) 

          -         (-) 

       

       201     (12)  

           -        (-) 

      

       230     (15) 

       205     (13) 

      

       291     (19) 

       221     (15) 

 

      319      (17) 

      204      (11) 

Genbrug: 
        Pap + papir 
        Plast - folie (LDPE)  m.m. 

        Jern 

        Mineralske fyldstoffer 

 

 

 

ton  (kg/ton) 
ton  (kg/ton) 

ton  (kg/ton) 

ton  (kg/ton) 

 

        39        (2) 

          9      (<1) 

        37        (2) 

        27        (2) 

 

         38       (2) 

           9     (<1) 

         32       (2) 

         14     (<1) 

 

         39       (3) 

           7     (<1) 

         53       (3) 

         11     (<1) 

 

         55       (4) 

         16       (1) 

         29       (2) 

         19       (1) 

 

        41        (2) 

        21        (1) 

        31        (2) 

        16        (1) 

Kemikalieaffald (vandbas.)  

        Produktaffald 

        Tømning af sed. tank  

15 

 

16 

 

ton  (kg/ton) 

ton  (kg/ton) 

 

        34        (2) 

        42        (3) 

 

         16       (1) 

         26       (2) 

 

          6      (<1) 

         30       (2) 

 

          7      (<1) 

          0        (0) 

 

          3      (<1) 

          0        (0) 

Kemikalieaffald (org.opl.mid.) 15 ton  (kg/ton)         13      (<1)          15       (1)          15       (1)          23       (1)         20        (1) 

Kemikalieaffald (andet) 15 ton  (kg/ton)        0,5      (<1)            3     (<1)            7     (<1)          10     (<1)           7      (<1)  

Samlet affaldsmængde   ton  (kg/ton)       400      (25)        354     (21)        603     (38)        671     (44)       662      (36) 

Udledning til luft 

CO2   ton  (kg/ton)       809      (50)         714    (43)         638    (41)        671     (44)        580     (31) 

SO2   kg   (g/ton)       101        (6)           76      (5)           76      (5)          85       (6)          57       (3) 

NOx   kg   (g/ton)       452      (28)         389    (23)         348    (22)        335     (22)        343     (19) 

Org. opløsningsmidler 17 ton  (g/ton)    Tabel side 11    Tabel side 11    Tabel side 11    Tabel side 11    Tabel side 11 

Spildevand 

Udledt til rensningsanlæg 18 m3  (l/ton)    4.464   (272)      4.190  (251)      3.415  (218)     4.753    (311)     4.112   (223) 
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Grønt Regnskab Output / Miljøpåvirkninger 

Ovenstående tal for produkter, affaldsmængder, udledning af CO2, SO2 og NOx samt spildevand er beregnet. Alle tal er opgjort både i absolutte og relative tal relate-
ret til totale produktionsmængde. Relative tal og tilhørende enheder er angivet i parentes.  
 
 
 
Noter til Grønt Regnskab: 
10: Færdigproduceret vare uden emballage.  
11: Opløsningsmiddelbaserede produkter er defineret som produkter med flammepunkt <100°C og som indeholder organisk  opløsningsmiddel. 
12: Vandbaserede produkter er defineret som flydende vandholdige produkter med flammepunkt >100°C. 
13: Andre produkter er produkter som hverken er vand- eller opløsningsmiddelbaserede, f.eks. pulverbaserede produkter, fugemasser, kit, spartelmasser og epoxy. 
14: Skyllevandet fra produktionen ledes siden december 2012 gennem et flokkuleringsanlæg, hvor den sedimenterbare del af spildevandet udfældes og opsamles som    
      slam. Slam fra flokkuleringsanlægget sendes til Argo’s Kraftvarmeværk i Roskilde til forbrænding. Inkl. i denne mængde er desuden vandbaserede fejlproduktio-
ner til forbrænding. 
15: Der ses en stor variation i type og mængder af kemikalieaffald, da dette ofte stammer fra spild eller fejlproduktioner.  
16: Skyllevand fra produktion blev før december 2012 udledt til underjordiske sedimentationstanke, hvor en del af spildevandet sedimenterede som slam.  
      Sedimentationstankene er nu sløjfet og slam herfra i dette regnskabsår stammer fra opgravningen af kloakrør og tanke. 
17: Der er opsat kondensationsanlæg og kulfiltret i udsugning fra lokale med produktion af opløsningsmiddelbaseret lim for reduktion af udledning af opløsnings-     
      middeldampe. Se i øvrigt afsnittene om egenkontrol og vilkårsovertrædelser s. 10 og 11. 
18: Spildevand omfatter både proces– og sanitært spildevand og beregnes som vandforbrug i alt fratrukket vand tilsat produkter.    



Dana Lim A/S har udarbejdet det grønne regnskab efter 

bekendtgørelse nr. 1515 af 14. december 2006 

(Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at 

udarbejde grønt regnskab). 

 

Råvareforbrug samt mængde af færdigproducerede va-

rer, som fremgår af input/output-analysen, er udtryk for 

de varer Dana Lim A/S selv producerer og aftapper. Re-

ne handelsvarer er ikke taget med i regnskabet, da disse 

varer kun håndteres i emballeret stand og derfor vurde-

res ikke at udgøre nogen egentlig miljøpåvirkning. Talle-

ne er opgjort på basis af rapporter beregnet af virksom-

hedens produktions- og økonomistyrings-system. Råva-

reforbrug er opdelt efter type og klassificering for sund-

heds- og miljøfare.  

 

Det oplyste forbrug af vand, naturgas og el er hele virk-

somhedens forbrug, dvs. både til drift, procesopvarmning, 

rumopvarmning, belysning, sanitært brug, administration 

m.v.  

 

Totalt vandforbrug er baseret på intern aflæsning af 

vandmålere fra ledningsnet samt faktura fra leverandør. 

 

Forbrug af naturgas er opgjort på baggrund af aflæsning 

på intern måler opsat af leverandør, idet årsforbruget af 

leverandøren opgøres pr. hele kalenderår og derfor lig-

ger langt fra Dana Lim´s regnskabsår. 

 

El er opgjort på basis af intern aflæsning af el-måler. 

 

Affald er opgjort på basis af opgørelser fra fakturaer / 

modtagerens registreringer. 

 

Der er foretaget målinger for emission af organiske opløs-

ningsmidler i 2004 og måling på delemission i 2012.  

 

Emission af CO2, SO2, NOX er ikke målt i regnskabsåret.  

Emission fra naturgas er beregnet via beregningspro-

gram på Dansk Gasteknisk Center’s hjemmeside 

(emi.dgc.dk). 

Ved at indtaste virksomhedens årlige naturgas forbrug 

og anlægstype kan programmet bl.a. beregne emissio-

nen af CO2, SO2, NOX fra Dana Lim A/S. Emissionsopgørel-

serne baseres på emissionsfaktorer, som er ret præcise 

mht. de brændselsafhængige emissioner (CO2, SO2), men 

lidt mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner 

(NOx). 

 

Emission fra el er beregnet ud fra generelle data for 

emissions-bidrag for brug af el (kilde: Energinet.dk, El/

Miljødeklarationer) samt virksomheden årlige el forbrug. 

Mængden af spildevand er baseret på totalt vandforbrug 

minus vand solgt i produkter.  

 

Dana Lim´s grønne regnskab er både udtrykt i absolutte 

og relative indikatorer. I input-siden giver de relative tal 

for råvarerne et billede af miljøindikatorerne sat i forhold 

til det totale råvareforbrug. Relative tal for energiforbrug 

og for output-siden er sat i forhold til den totale produk-

tionsmængde. 
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