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1. Stamoplysninger for lpm production a/s 
 

Virksomhedens navn og adresse lpm production a/s, Energivej 34, 6870 Ølgod 

Telefon  Tlf. nr. 76 98 22 55 

E-Mail lpm@lpm.dk 

Web adresse www.lpm-production.dk 

CVR-nr 32830080 

P-nr 1015939598 

Moderselskab Ejet af Kurt Andersen, Ølgod holding ApS 

Branchebetegnelse og kode 256200 Maskinforarbejdning 

Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive underleverandørvirksomhed, 
primært CNC langdrejerarbejde og CNC bore- og 
fræsearbejde. 

Væsentlige biaktiviteter Mekanisk montage 

Listepunkt  

Tilsynsmyndighed Varde kommune 

Antal ansatte 52 

Ansvarlig ledelse Direktør: Henrik Jørgensen 
Miljø- og klimaansvarlig: Direktør 

Sidste Miljø- og Klimarapport Dette er den først udarbejdede miljø- og klimarapport i 
lpm production. 

Oplysninger om evt. 
miljøgodkendelser og 
spildevandstilladelser 

lpm oppebærer ikke en spildvandstilladelse, da 
virksomheden kun udleder sanitært spildevand. 
lpm er omfattet af og anmeldt til maskinværksteds-
bekendtgørelsen og dermed er en miljøgodkendelse 
bortfalder. 
Kilde: Anne Marie Thomsen, Teknik og Miljø, Varde Kommune 
 

 

2. Direktørens forord 
 
Dette er lpm production’s første miljørapport. I starten af 2018 valgte ledelsen at undlade en 
fornyelse af DS/EN ISO 14001 certificeringen og i stedet at tegne partnerskab med Green Network. 
Ledelsen har besluttet at forny tilgangen til miljøstyring i retning af bæredygtighedsprincipperne i 
blandt andet FN’s 17 verdensmål. Vi arbejder for, at lpm overfor vores stakeholdere har en tydelig 
profil som bæredygtig virksomhed. Nærværende miljørapport vil derfor være tilgængelig på 
www.lpm.dk og blive distribueret i nødvendigt omfang. I 2019-20 vil der være fokus på 
 

1. Årlig miljørapportering  

2. Udarbejdelse af CSR-politik 

3. Stillingtagen til lpm’s væsentligste indsatsområder i FN-17 
 

http://www.lpm.dk/
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lpm fortsætter håndteringen af miljø- og klimaforhold uagtet DS/EN ISO 14001 udeladelsen. Der er 
ikke identificeret kritiske eller akutte forhold omkring miljø og klima. De vigtigste prioriteringer i 
2018 har været  
 

• Opgradering af procesudsugning  

• Ændring af spildolietank placering 

• Nyt miljøledelsessystem med fokus på bæredygtighed 

 

Der har været en positiv dialog med Varde kommune, Miljøafdelingen, om ovenstående samt de 
tiltag der er gennemført eller under udarbejdelse. Sagsbehandlingen fortsætter i 2019 i 
forventning om overholdelse af terminer samt krav til løsningerne. Disse er således de vigtigste 
målsætninger for 2019, udtrykt ved 
 

• Procesudsugning / varmeveksling med rensningseffekt på 99 % sat i drift og godkendt 

inden 1. okt. 2019  

• Anlæg med spildolietank er ombygget, godkendt, inden 1. okt. 2019  

• Diplom for miljørapport 2018 modtaget maj 2019 

• CSR-politik udarbejdet og kommunikeret til relevante stakeholdere inden udgangen af 

2019 

 

Som underleverandør af komponenter i stål og plast er vores tilgang til bæredygtige produkter at 
bidrage med korrekt design og materialevalg, der understøtter lang levetid. Den største påvirkning 
på miljø- og klimaforhold vil komme fra gunstige fremstillingsvilkår, reduktion af spild og affald 
samt energiforbrug.  
 
Rapporten indeholder data for input og output i et omfang der dækker den langt overvejende del 
af virksomhedens samlede input og output. 
 
Handlingsplan for det kommende år er en del af rapporten. 
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3. Beskrivelse af virksomheden og dens ydelser 
 

 
 
 
Miljø- og klimaudvalg 
Formand:  Direktør (miljø- og klimaansvarlig) 
Koordinator:  Strategi- /projektkoordinator 
Ledelsesrepræsentanter: Produktionschef, kvalitetschef 
Medlemmer:  Arbejdsmiljørepræsentant 
Ad. hoc medlem: Green Network fagkonsulent 
 
Udvalget mødes 3 gange årligt med det formål at: 

• sikre overholdelse af regler 

• fremdrift i projekter 

• nyt fra eksterne parter, herunder Green Network 

• Udarbejdelse og godkendelse af årlig miljørapport 
 
Direktøren godkender endeligt miljørapporten. 
De operationelle opgaver er fordelt hensigtsmæssigt i organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelse

Direktion

Salg

Eksport

DK

Forsvar / 
flyindustri

Produktion

Langdrej

Automatdrej

Bearbejdning

Øvrig 
produktion

Logistik

Færdigvare 
lager

Montage

Indkøb / 

leverandør 
styring

Produktionsteknik Administration

Økonomi / IT / 
HR 

Intern salg 
ordrebeh. 

Internt salg 
projekt

Strategi / projekt 
koordinering

Kvalitet
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Anlæg og aktiviteter 
lpm flyttede ind i eksisterende bygninger i 2000. Nybyggeri opført til formålet. Der er ikke siden 
udført nævneværdige ændringer. 
 
Produktionsanlægget består af følgende hoveddele: 
 

• 15 stk. langdrejeautomater 

• 4 stk.  automatdrejere 

• 3 stk.  bearbejdningscentre 

• 1 stk.  vaskeanlæg 

• 2 stk.  afgratningstromler 

 
For understøtning af driften er der følgende anlæg i fabrikken: 
 

• Spånknuseanlæg metalspåner 

• Køle- / smøremiddelanlæg 

• 2 stk. udsugningsanlæg 

• 1 stk. gastruck 

• 1 stk. montagearbejdsplads 

 

4. Sådan udarbejdes miljø- og klimarapporten 
 
Rapporten er udarbejdet af interne medarbejdere jf. beskrivelsen kapitel 3 pkt. Miljø- / 
klimaudvalg. Der er anvendt konsulentbistand fra Green Network, særligt fordi dette er den første 
miljørapport. 
 
Rapporten gøres tilgængelig for alle medarbejdere. Dels som papirudgave i kantinerum, men 
primært som en tilgængelig rapport på virksomhedens netværk. 
Eksternt leveres rapporten til miljømyndigheden. Den uploades til virksomhedens hjemmeside 
sammen med gældende diplom. 
 
På forespørgsel vises / udleveres rapporten til relevante stakeholdere. 
 

Råvare

•Stål / 
plaststænger i 
lagerreol

Intern 
transport

•Rullevogn, 
manuel

Spåntagende 
bearbejdning

•CNC proces

•Kvalitets-
kontrol

Intern 
transport

•Rullevogne, 
manuel

Vask og 
pakning

•Evt. 
lagerbehold
ning

Forsendelse

•Papkasse, 
træpaller

•Ekstern 
fragtmand
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5. lpm's rammer og vilkår, indre og ydre forhold 
 
I dette afsnit beskrives hvilke rammer og vilkår virksomheden er underlagt, som har betydning for 
miljø- og klimaarbejdet. Beskrivelsen af rammerne og vilkårene giver en forståelse for de 
parametre, der har betydning i forhold til planlægningen og indholdet af miljø- og klimaarbejdet. 
 
Ydre forhold:  
Af væsentlige ydre forhold er følgende kortlagt dels ved interne overvejelser og dels i samråd med 
miljømyndighederne i Varde kommune.  
 

• Afkastluft fra procesudsugning, overholdelse af krav til renhed for partikler 

• Lovkrav for spildolietanke, der er pt. en nedgravet tank. Kommunen stiller krav om 

lækagesikring og dette kan ikke opfyldes med nuværende løsning. Hos kommunen henvises 

der til til Maskinværkstedsbekendtgørelsen.  

 

Indre forhold: 
Af væsentlige indre forhold er følgende kortlagt dels ved interne overvejelser og dels i samråd 
med arbejdsmiljøkonsulenten fra BST.  
 

• Forbedret varmeveksling på udsugningsluften kan reducere energiforbruget. Procesluft må 

ikke genbruges internt men skal udskiftes via filteranlæg 

• Forbedringer i maskinernes stabilitet vil medføre mindre spild af råmaterialer der skal 

sendes til genanvendelse 

• Almindelig husorden er i klar forbedring, men vi kan blive endnu bedre, hvilket 

understøtter bedre affaldssortering og mindre spild 

• En tydelig kommunikation om virksomhedens opmærksomhed på bæredygtighed vil 

stimulere alle til forslag og bedre adfærd 
 

 
Rammer og vilkårs betydning for miljø- og klimaarbejdet 
Af ovenstående vilkår er det besluttet at arbejde med følgende i det kommende år (2019) 

• Optimeringer der fører til lavere råmaterialespild – målsat, i interne spildrapporter 

• Udsugningsanlæg udskiftes i 2019 

• Lovliggørelse af nedgravet olietank 

• Kortlægning af uønskede stoffer i hjælpestoffer med henblik på mulige reduktioner 

• Indarbejdelse af procedurer jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen 
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6. Interessenter med betydning for miljøarbejdet samt deres forventninger 
 
I dette afsnit er beskrives hvilke interessenter, der er relevante for miljø- og klimaarbejdet i 
virksomheden, samt deres krav og forventninger.  

Interessenter samt deres krav og forventninger 

I nedenstående tabel er beskrevet krav og forventninger fra de væsentlige interessenter. 
 

Interessent Krav Forventninger 

Kunder Opfyldelse af kunders krav jf. RoHS 

og REACH. 

DS/EN ISO 14001 certifikat eller 

tilsvarende miljøledelsessystem.  

Overholdelse af menneskerets- 

konventioner 

Kommunen Overholdelse af kravene i 

maskinværkstedsbekendtgørelsen 

 

Naboer Ingen udtrykte Ingen udtrykte 

Ejer / bestyrelse Overholdelse af lovgivning Opretholde et godt omdømme 

ved stakeholdere 

Medarbejdere Overholdelse af lovgivning Attraktiv arbejdsplads 

Interessenternes betydning for miljø- og klimaarbejdet 

Af ovenstående kortlægning er der ikke fremkommet nye punkter der kræver en aktiv indsats. 
Fra virksomhedens side forventer vi en øget opmærksomhed på miljø, bæredygtighed, CSR-
forhold i de kommende år. Derfor er ledelsen opmærksom på disse områder. 

7. Roller og ansvar i forhold til miljø-og klimaarbejdet hos lpm 
 
Ledelsen har valgt følgende fordeling af roller og ansvar. Der henvises i øvrigt til kap. 3. 
 

• Direktøren har ansvaret for fastlæggelse af miljø- og klimastrategien. Arbejdet udføres via 

miljø- / klimaudvalget og med bistand fra Green Network i nødvendigt omfang. 

• På udvalgsmøderne sikres det at miljø- og klimapolitikken er opdateret og fortsat relevant 

for lpm. Direktøren godkender ændringer af politikkerne. 

• Fastlæggelse af og opfølgning på miljø- og klimamål og handlingsplaner sker via 

aktivitetslister der følges op på udvalgsmøderne. 

• Miljødata indsamles fortløbende af den ansvarlige. Status gives på udvalgsmøderne. 

• Direktøren er formand for udvalget og sikrer at der er overensstemmelse mellem planlagte 

aktiviteter og adgangen til de nødvendige ressourcer til at udføre de planlagte 

miljøforbedringer. 

• Kommunikationen af miljø- og klimaarbejdet internt og eksternt styres via 

kvalitetsledelsessystemet. 
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8. Miljø- og klimapolitik 
 

1. lpm production a/s vil løbende forbedre de miljømæssige påvirkninger, særligt i interne 

forhold som fremstillingsprocesser og affaldshåndtering 

2. Vi vil udvikle indsatsområder der understøttes af FN’ s 17 verdensmål 

3. Vi vil integrere miljøhensyn og via en forebyggende adfærd i vores daglige arbejde undgå 

forureninger med henblik på beskyttelse af miljøet 

4. Vores kompetencer skal omfatte bæredygtig rådgivning overfor vores kunder 

5. Vi vil overholde gældende lovgivning og de miljømæssige forpligtelser, vi har påtaget os fra 

kunder og andre interessenter 

6. Vi vil samarbejde med vores leverandører, myndigheder, kunder og andre interessenter for at 

fremme en miljømæssig ansvarlig adfærd 

7. Vi vil opretholde dokumentation for og informere om vores miljøpåvirkning og de 

forbedringstiltag der er gennemført 
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9. Miljø- og klimakortlægning  

Oversigt over nøgletal: 

I nedenstående illustration ses de væsentligste parametre der er gældende for den værdikæde 
lpm indgår i. Som nævnt er lpm leverandør på komponentniveau og har derfor ikke ansvar for et 
eller flere produkters livscyklus. De væsentligste parametre er derfor relateret til 
fremstillingsprocesserne og den samlede materialehåndtering. 
Værdierne opgøres pr. kalenderår, i denne rapport 2018.  
 
 
 

 
 
 
Note 1. Råvarerne er stænger af stål eller plast, i alle tilfælde standardvarer der fremstilles på 
stålværker i EU-lande. I Danmark forhandles / distribueres disse råvarer af salgs- / 
distributionsselskaber. Der er ingen realistiske alternativer for lpm. lpm redegør ikke for 
miljøforholdene bag disse fremstillingsprocesser. 
 
Note 2. Råvarerne leveres til lpm’s adresse. Eneste forsendelsesform er lastbil og leverandører 
samkører lpm leverancer med øvrige kunder i samme geografiske område for optimering af 
miljøbelastningen. Der leveres 120 gange per måned. lpm redegør ikke for miljøbelastningen bag 
denne distributionsform. 

Affald 
genbrug 
Pap og papir:  
Ikke 
registreret 
 
Jern og metal: 
241 t 
 

Kunden 
Miljøforhold i 
kundens brug 
af produktet. 
Se note 4 

Emissioner 
CO2: 202 ton/år 

NOx: 187 kg/år 

SO2: 38 kg/år 

VOC: 0 

Affald - Ikke 
genanvendeligt 
Forbrænding:  
22 t 
 

Kemikalieaffald:  

11.100 L 

 

Output 
Egen- 

produktion 

6.638 t. stk. 

 

Input 
Råvarer:  
542 ton. 
 

Hjælpestoffer: 
15.398 l / kg 
 

El:  
908.504 kWh 
 

Vand: 
502 m3 

 

Varme: 
13.857 m3 

 

Leverandør 
Miljøforhold i 
forbindelse 
med 
fremstilling af 
råvarer.  
Se note 1. 
  

Spildevand 
 
502 m3 

Transport 

Data for transport af 

råvarer. Se note 2 

Transport 

Data for transport. 

Se note 3 
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Note 3. Leverancer fra lpm er oftest små, mindre end ½ EUR-palle. Leveringerne sker med lastbil 
via nationale og internationale fragtfirmaer, der forestår optimeringen af kørselsruter mm. lpm 
redegør ikke for miljøforholdene bag denne distributionsform. 
 
Note 4. lpm er komponentleverandør efter kundens specifikationer. lpm redegør ikke for 
miljøforholdene i slutkundens brug af produktet. 
 
Rapporten for 2018 er den første lpm har udarbejdet og der er derfor ingen direkte 
sammenligning med forrige år. 
Ved tabellerne med værdier er anført datakilde. 

Overholdelse af lovgivningen samt klager 

I løbet af 2018 har lpm været i dialog med miljømyndighederne angående tre forhold. 

1. Emission fra procesudsugningsanlægget. Sagen behandles og forventes afsluttet i 2019. 

2. Lovliggørelse af nedgravet spildolietank. Sagen behandles og forventes afsluttet i 2019. 

3. I 2019 anmeldes lpm til maskinværkstedsbekendtgørelsen. 

 
Der er i øvrigt ingen kendte udeståender med myndighederne. 
 
Der er ikke modtaget klager fra interessenter i 2018 og således ingen igangværende 
sagsbehandling. 

Krav til leverandører  

lpm opretholder gyldige DS/EN ISO 14001 certifikater for miljøforhold hos leverandører af metal 
overfladebehandling, f.eks. galvanisering. 
 
I det omfang lpm stilles overfor kundekrav der er relevante for underleverandører formidles disse 
krav til leverandøren. Dette sker via kvalitetsledelsessystemet, der håndterer kundernes krav og 
forventninger.  

Produkter 

lpm udvikler ikke egne produkter og tilbyder ikke produktudvikling. I begrænset omfang kan lpm 
give input til kundens tegningsspecifikationer, i en miljømæssig sammenhæng er der ingen 
nævneværdige forbedringsmuligheder. lpm stræber efter at være en anerkendt leverandør der er 
nem at samarbejde med, når kunderne udvikler mere bæredygtige produkter, hvilket opfyldes ved 
en bæredygtig tankegang og miljøledelsessystemer. lpm har ingen aftaler om tilbagetagning af 
udtjente varer. Kunderne specificerer materialevalg og er derfor altid i stand til at beskrive 
genbrugsmulighederne. lpm fokuserer derfor på bæredygtighed i fremstillingsprocesserne som vi 
har ansvaret for. 
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Tabel over solgte, producerede enheder: 
 

 Enhed År 2017 År 2018 

Egenproduktion Stk.        6.940.207             6.637.822      

Sourcing Stk.           421.859                616.059      

Produkter total Stk.        7.362.066             7.253.881      

Data er hentet i ERP system 

 
Der blev ikke udarbejdet miljørapport i 2017 og der er således ingen sammenligning. 
 
lpm har ikke miljøbelastende stoffer i varerne. En vare der består af rustfrit stål, indeholder stoffer 
som krom og lignende, men miljøbelastningen heraf tilskrives stålværkerne der fremstiller 
råmaterialet. 

Råvarer og hjælpestoffer 

I dette afsnit beskrives de råvarer og stoffer, der indgår i det færdige produkt. Til orientering er 
hjælpestoffer de stoffer, der bruges i væsentlige mængder, men ikke indgår i det færdige produkt, 
herunder rengøringsmidler, emballage mm. Råvarerne er inddelt i alment kendte metalgrupper. 
Miljø- og klimarapporten indeholder ikke oplysninger om arter og mængder af stoffer som er at 
finde på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Dette er udtaget som indsatsområde for 2019 
med henblik på at finde reduktioner / substitutioner.  
 
lpm er ikke omfattet af PRTR-forordningen (register over udledning og overførsel af forurenende 
stoffer) og har derfor ingen registreringer.  
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Tabel over indkøbte råvarer og hjælpestoffer: 
 

 Enhed År 2017 År 2018 

Råvarer: 

Rustfri kg      211.498           234.995      

Sort stål kg        89.466             73.058      

Plastik kg        27.706             25.061      

Kobber kg        18.856             57.734      

Messing kg        36.864             81.898      

Aluminium kg        32.967             69.693      

Råvarer total Kg      417.357           542.439      

Hjælpestoffer: 

Skæreolie kg        10.440             10.530      

Kølevand kg           1.520                2.560      

Køle/smøre middel kg           1.260                      -        

Hydraulikolie kg              832                2.288      

Hydraulikolie liter              416                   416      

Magasinolie liter              208                     24      

PH regulerende additiv kg                20                      -        

Konserveringsmiddel kg                10                      -        

Vangeolie liter                 -                     224      

Skumdæmpende additiv kg                 -                       10      

Systemrens kg                 -                       10      

Hjælpestoffer Liter total liter              624                   664      

Hjælpestoffer Kg total kg        14.082             15.398      

Emballage: 

Papkasser Stk.        10.563             11.700      

Bølgepapark Stk.           7.940             12.936      

Lynlåsposer (50my) Stk.        12.000             17.000      

Træpaller Stk.           1.324                1.296      

Emballage total Stk.        31.827             42.932      

Råvarer: Data er hentet i ERP system 
Hjælpestoffer: kommer fra fakturaer 
 

På råvaredelen er forbruget bestemt af det produktmix lpm leverer ud fra kundernes 
efterspørgsel. Stigningen er i væsentligt omfang et udslag af øget omsætning og deraf større 
råvareforbrug. lpm har i fremstillingsprocesserne indflydelse på råmaterialespild, hvilket er sat i 
fokus fra 2018 / 2019. Udviklingen fra 2017 til 2018 tilskrives forøget produktionsmængde. Der er 
ikke registreret forbedringer og forandringer over de to år, så en yderligere redegørelse af tallene 
er ikke mulig. 
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Energi 

lpm’s energiforbrug er dels el og dels naturgas, begge via de offentlige forsyninger. Altså ingen 
egenproduktion.  
 
Der er varmegenvinding på procesudsugningen. Maskinparken bidrager til rumopvarmning da 
maskinerne bliver varme under drift, dette måles ikke og der er ikke tale om et 
procesopvarmningssystem. Der købes ikke grøn el. 
 
Tabeller over energiforbrug: 
 

 Direkte energiforbrug 
gas (m3) 

Antal m2 
(bygning) 

m3 pr. m2 

2017                            13.676                        2.144                    6.379      

2018                            13.857                        2.144                    6.463      
Aflæst på www.dgd.dk 

 

 Indirekte 
energiforbrug el (kWh)  

Antal  
egenproducerede 
komponenter 

KWh pr. 1000 
komponenter 

2017                         864.926                6.940.207                       125      

2018                         908.504                6.637.822                       137      
Aflæst på www.se.dk 

 
Der er i ovenstående tabeller ikke kompenseret for graddage. Der blev ikke udført tilsvarende 
miljøkortlægning i 2017 og der kan derfor ikke redegøres for konkrete tiltag og deres betydning. I 
2017 blev motorer på procesudsugningen udskiftet med mere energivenlige frekvensstyrede 
motorer. Effekten på energiforbruget er ikke opgjort. 

Vand / spildevand 

lpm’s vandforbrug og tilsvarende spildevand er angivet i nedenstående tabel. 
Der er udelukkende vandforsyning via offentligt ledningsnet. 
 
Fremstillingsprocesserne benytter kun i meget begrænset omfang vand. Der er vandforbrug ved 
 

• Vandholdigt kølesmøremiddel i afdeling Automatdrej. 

• Vandholdigt vaskemedie i vaskeanlæg. 

 
Spildevand fra begge anlæg opsamles og bortskaffes på lovlig vis via firmaet Avista Oil.  
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Tabel over vandforbrug: 
 

 Forbrug (m3) 
Antal 
egenproducerede 
komponenter 

m3 pr. 1000 
komponenter  

2017 530                     6.940.207      0,0763666 

2018 502                     6.637.822      0,0756272 
Aflæst på otv@otv-olgod.dk 
 

Der har ikke været fokus på optimering af vandforbrug eller spildevandshåndteringen. Begge 
findes acceptable og miljøforsvarlige og indgår ikke i lpm fremstillingsprocesser. 

 

Transport 

Transport behandles ikke i miljørapporten med følgende overvejelser: 
 

• Indgående transporter sker i leverandørernes fællestransporter for kunder i samme 

geografiske område. 

• Udgående transporter sker i fællestransporter udført af nationale og internationale 

distributionsfirmaer. 

• Egen kørsel er på et meget lavt niveau og dermed ikke et fokusområde. Kørsel sker ved 

kunde- og leverandørbesøg og er således ikke en del af vareleverancerne. 

 

Luftforurening  

Virksomhedens emissionstal er opgivet i nedenstående tabeller. Emission fra naturgas sker ved 
virksomheden, el sker ved elværket. Der er beregnet emission i forhold til produktionsmængderne 
hvert år. Der er ikke emission / udledning fra andre kilder end de oplyste. 
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Tabel over emissioner: 
 

Luft 
Enhed 
(1000 stk.) 

2017 2018 

Direkte udledning (SCOPE 1) 

Naturgas – faktiske tal       

    CO2  kg     29.882          30.278      

    SO2 g     164,11          166,28      

    NOx kg       22,98            23,28      

Naturgas – nøgletal       

    Kg CO2 pr. 1000 komponenter          4,31              4,56      

    g SO2 pr. 1000 komponenter          0,02              0,03      

    Kg NOx pr. 1000 komponenter          3,31              3,51      

Indirekte udledning (SCOPE 2) 

El – faktiske tal       

    CO2 kg  165.201       171.707      

    SO2 G     25.948          38.157      

    NOx kg          147               164      

El – nøgletal       

    Kg CO2 pr. 1000 komponenter              24                  26      

    g SO2 pr. 1000 komponenter                4                    6      

    Kg NOx pr. 1000 komponenter              21                  25      

 
 

Tabel over gaskedler opstillet hos lpm: 
 

  Ydelse (kWh) Kondenserende  

5 stk. gaskedler i produktionen 30 Nej 

1 gaskedel på taget > 30 Nej 

1 gaskedel i teknikrummet 40 Ja 

 
Der findes kun én måler i huset, som måler det samlede gasforbrug. 

Lugt 

lpm har ikke processer, materialer eller andet der giver anledning til lugtpåvirkning af 
omgivelserne. Der er ikke modtaget henvendelser eller klager om lugtgener. Punktet behandles 
derfor ikke yderligere i miljørapporten. 
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Affald og genanvendelse 

Den væsentligste affaldsmængde er metal / plast reststykker og spåner fra den spåntagende 
bearbejdning. Der optimeres på dette ved sorteringsrutiner for at holde den enkelte metallegering 
så ren som muligt, og dermed forøge genanvendeligheden. Herudover optimeres der ved 
reduktion af fremstillingsspild. lpm sorterer og sælger metal skrot til genanvendelsesfirmaer. lpm 
følger erhvervsaffaldsregulativerne i kommunen. lpm er ikke underlagt tilbagetagningsordninger 
med kunder eller leverandører. Data på mængden af genanvendeligt pap og papir, er til og med 
2018 ikke registreret, men vil blive det fremover. 
 
Udviklingen ift. kemikalieaffald skyldes, at der er blevet investeret i ny slamopsamler ved 
vibrationsafgratning. Indholdet heraf er fra 2018 blevet afhentet sammen med øvrigt 
kemikalieaffald. 
 

Tabel over affaldsmængder: 
 
 Enhed År 2017 År 2018 

Pap og papir  
genanvendes 

Kg  Ikke registreret  

Jern og metal 
genanvendes 

Kg       198.600            241.235      

Forbrænding  
(pap, papir, plast, træ, madvarer) 

Kg         24.650              21.985      

Kemikalier  
(olie mv.) 

L           7.682              11.100      

Affaldsgenanvendelses %   86% 88% 

Jern og metal: aflæses på faktura 
Forbrænding: aflæses på faktura 
Kemikalier: 2017-2018 fra faktura.  

 
Udviklingen fra 2017 til 2018 tilskrives forøget produktionsmængde. Der er ikke registreret 
forbedringer og forandringer over de to år, så en yderligere redegørelse af tallene er ikke mulig.  

Støj, støv og vibrationer 

lpm påvirker ikke omgivelserne med vibrationer, så punktet behandles ikke. 
lpm påvirker ikke omgivelserne med støv, så punktet behandles ikke. 
lpm påvirker omgivelserne med støj fra: 

• ventilationsanlæg på taget 

• Transport, lastbiler og truck 
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Støjgrænsen i området er af kommunen beskrevet sådan: 
 
”lpm ligger i erhvervsområde til industri med særlige beliggenhedskrav, hvor støjgrænserne er på 
70 dB. Ved boligen nord for jeres virksomhed (Kirkebjergvej 7), skal lpm dog kunne overholde 
støjgrænserne for blandet bolig- og erhverv, 40-55 dB (afhængigt af tidspunkt på uge og døgn), da 
det er den faktiske anvendelse, som er afgørende for støjgrænserne. Vest for lpm ligger et 
rekreativt område – grøn markering i nedenstående kort. Her skal I formentligt kunne overholde 
grænseværdierne for rekreative områder, 35-40 dB (afhængigt af tidspunkt på uge og døgn).” 
 
Kilde: Anne Marie Thomsen, Teknik og Miljø, Varde Kommune 
 
Det konkrete støjniveau er ikke målt i det ovenstående forhold ikke har nævneværdig 
støjudvikling. Der er ikke modtaget henvendelser eller klager over støjniveauet. 

Uheld og driftsforstyrrelser 

Der er ikke sket uheld eller driftsforstyrrelser i 2018. Der er ikke foretaget tilsvarende 
registreringer i 2017 og sammenligning er dermed ikke mulig. På den del af maskinparken der 
anvender vegetabilsk olie, er der monteret røg/varme sensorer der er tilkoblet 
brandslukningsanlæg. Dertil er der røgalarmer i alle rum, tilkoblet brandvæsenet.  
Alarmsystem afprøves regelmæssigt.  
 
Der er vejledninger for beredskabsplan og alle er bekendte med disse. 
I 2019 er det planlagt at miljøuheld gøres til en del af afvigelsesregistreringerne i 
kvalitetsledelsessystemet. 

Jordforurening 

Jf. oplysninger på www.arealinfo.dk er følgende gældende for lpm adresse: 
”Energivej 34, 6870 Ølgod er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.” 

 

Jf. oplysninger på https://www.regionsyddanmark.dk/wm282374 kan det med hensyn til 

grundens eventuelle forurening oplyses: 

 

”Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på 

den pågældende matrikel. Det vil sige, at den er ikke kortlagt.” 

 

Alle kemikalier og farligt affald opbevares på en fast bund med opkanter, så der er en minimeret 

risiko for at forurene jord- eller grundvandet. Der er ikke sket forurening af jord / grundvand i 

2018. 

Risiko 

lpm er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 
 

http://www.arealinfo.dk/
https://www.regionsyddanmark.dk/wm282374
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10. Vurdering og prioritering  
 
I det følgende beskrives vurdering og prioritering af de miljø- og klimaforhold, der dels er 
fremkommet ved beskrivelsen af de interne og eksterne forhold og dels de miljø- og klimaforhold 
der blev behandlet i kortlægningen. Vurderingen er dels baseret på en risikobetragtning og dels på 
en vurdering af muligheder. Vurderingen og prioriteringen danner grundlag for udarbejdelsen af 
miljø- og klimamål samt handlingsplaner for den næste 3-årige periode.  
I vurderingen er der lagt størst vægt på: 
 

• Opfyldelse af myndighedskrav 

• Klimapåvirkninger 
 
Vurderingen og prioritering af miljø- og klimaforhold illustreres i følgende tabel, hvor den 
ledelsesmæssige prioritet ses nederst i tabellen. 
 

Tabel over vurdering og prioritering af miljø- og klimaforhold 

 

 

 

 

    

  Emission fra 
proces 
udsugning 

Forureningsrisiko 
fra nedgravet 
olietank 

Maskinværk-
stedsbekendt-
gørelsen 

Kortlægning 
af uønskede 
stoffer 

Emission fra 
naturgas og 
el 

Reduktion af 
spild fra 
fremstilling 

P
ar

am
e

te
r 

fo
r 

vu
rd

e
ri

n
g 

Ekspertvurdering       

Højt vurderet af 
myndigheder 

X X X    

Kunde 
interesse 

     X 

Medarbejderinteresse    X  X 

Nabointeresse X X     

Driftsomkostninger Uændret    X Reduktion 

Konflikt med 
lovgivningen 

X X     

Implementering Investerings- 
tung 

Mindre 
investering 

   Langsigtet 

Let løsning   X    

Mulig besparelse X   X  X 

Omfattet af politik X X X    

 Ledelsens prioritering 1 2 3 4 5 6 
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11. Medarbejdernes kompetencer og bevidsthed vedrørende miljø og klima  
 

For at opretholde en høj bevidsthed omkring miljø og klima forhold på lpm arbejdes der med 

følgende indsatser: 

• Medarbejderne involveres i opgaver med sortering og bortskaffelse af affald 

• Miljø- og klima rapport er fuld tilgængelig for medarbejderne 

• lpm er partner i Green Network for rådgivning samt efteruddannelse 

• Det interne klima- og miljøudvalg har medarbejderrepræsentant og prioriteres af ledelsen  

12. Intern og ekstern kommunikation vedrørende miljø- og klimaarbejdet på 
virksomheden  
 
Der kommunikeres både internt og eksternt i forhold til miljø- og klimaarbejdet: 

▪ Medarbejderne informeres om status for miljø- og klimaarbejdet informationsmøder, 

miljørapport og mødereferater 

▪ Miljø- og klimarapporten sendes årligt til Varde kommunemiljøafdelingen 

▪ Miljø- og klimarapporten findes på virksomhedens hjemmeside 
 

13. Driftsplanlægning og styring vedrørende miljøarbejdet, instruktioner mm. i 
dagligdagen  
 
Medarbejdere der håndterer affald eller udfører vedligeholdelse er instrueret i arbejdets 
udførelse. Eksterne personer instrueres i at overlade affald til lpm personale for korrekt sortering. 

14. Overvågning af miljøet og måleudstyr til miljømålinger  
 
Virksomheden har ikke eget måleudstyr til overvågning af miljøforhold i det der ikke er løbende 
behov herfor. Ved sådanne opgaver hyres professionel hjælp til at udføre målinger og 
overvågning. Enten via service aftaler eller ad hoc.  
 

15. Miljø- og klimamål samt handlingsplaner 

Vurdering af miljø og klimamålene for den seneste rapporteringsperiode  

I nærværende rapport for 2018 er der ikke forud for året fastlagt handleplaner eller målsætninger 
og det er således ikke muligt at evaluere på disse. 

Nye miljø-og klimamål og handlingsplaner for den kommende 3-årige periode 

I nedenstående tabel er fastlagt de miljø- og klimamål som lpm vil arbejde med de kommende 3 år 
(2019-21). Der er lagt vægt på at udvælge de områder der forventes at give de største 
forbedringer i en realistisk balance med investeringer og driftsomkostninger. 
I videst muligt omfang relateres handlingsplanerne til virksomhedens miljø- og klima politik. 
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Tabel over miljø- og klimamål: 

 

Miljø- 

og 

klima 

politik 

Miljø- og klima 

påvirkning 

Mål Handling Ansvarlig Tidsplan 

Pkt.  

1, 5 

Emission af 

olietåge fra 

fremstillings-

processer 

Rensnings-grad 

på 99%. 

Investering i et nyt 

ventilations-system 

FT I løbet af 

2019 

Pkt.  

1, 3, 5 

Risiko for 

jordforurening fra 

nedgravet olietank 

Lovliggørelse af 

installationen af 

spildolietank 

Udarbejde og gennemføre 

løsning via leverandør 

FT I løbet af 

2019 

Pkt.  

2, 3, 5, 

7 

Forebygge 

uhensigtsmæssige 

forhold ved at 

efterleve maskin-

værksteds-

bekendtgørelsen 

Anmeldelse og 

godkendelse fra 

Varde 

kommune, 

miljøafdelingen 

Intern administrativ 

arbejdsproces med 

nødvendig rådgivning fra 

myndigheder og Green 

Network 

LRN + HJ I løbet af 1. 

Halvår 

2019 

Pkt. 2 Jf. SDG-17 Ikke fastlagt Ledelsesmæssigt afklaring 

af indsatsområder, omfang 

og aktiviteter 

HJ 2020-21 

Pkt.  

1, 6 

Uønskede stoffer 

anvendes 

Ikke fastsat Kortlægning af uønskede 

stoffer. 

Finde substitution. 

Reducere forbrug 

FT og 

miljøudvalg 

2020-21 

Pkt.  

3, 5, 6, 

7 

Miljø- og klima 

rapport, hvert 3. år 

Diplom maj 

2019 og herefter 

årligt 

Indsamle data og udarbejde 

rapport 

LRN + HJ Maj 2019 

Pkt. 1 Emission fra 

naturgas og el 

Ikke fastsat Nærmere undersøgelser og 

beregninger for etablering 

af beslutningsgrundlag 

Ikke 

fastlagt 

2020-21 

Pkt. 1, 3 Reduktion af spild 

fra fremstilling 

Materiale spild 

max. 2% 

Produktionstekniske 

forbedringer 

FT Ultimo 

2020 

 


