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LEDELSENS BERETNING

Denne miljøredegørelse er den22. offentliggjorte miljøredegørelse dækkende perioden fra 01.01 .2018
fl 31.12.2018.

Formålet med miljøredegørelsen er, at give investorer, myndigheder, kunder, naboer og andre
samarbejdspartnere let tilgængelig information om virksomhedens miljøforhold, -politik og -må1.
Derudover er målet at medvirke til at skabe øget forvisning om, at virksomheden også på miljø- og
arbejdsmiljøområdet arbejder seriøst med stadige forbedringer.
MFF udarbejder og offentliggør frivilligt en miljøredegørelse, da det er MFF's overbevisning, at det
giver værdifor såvel vores interessenter som virksomheden selv.

MFF søger til stadighed efter nye produkter til både eksisterende og nye belægninger, og det være sig
til såvel tekniske som dekorative belægninger. Når vi ønsker at afprøve et nyt produkt, vurderei
produktet grundigt inden det testes. Der vurderes både på det kvalitetsmæssige, og det miljø- og
arbejdsmiljømæssige. Samtidig kontrolleres produktet for indholdsstoffer på diverse lister, eksempelvis
Reach kandidatliste, Volvos grå og sorte liste, Listen over uønskede stoffer osv. Hos MFF har vi en
person ansat til udelukkende at varetage disse opgaver omkring miljø og arbejdsmiljø. Man er altid
velkommen til at kontakte vores miljøansvarlig for uddybning af nærværende miljøredegørelse eller
andre miljøforhold. Kontaktoplysninger findes under basisoplysninger side 5.

I 2018 blev virksomhedens ISO 14001 og 9001 -systemer opgraderet til 2015 versionen. Samtidig
valgte vi at omlægge systemet til et mere brugervenligt system.

I foråret 2018 gennemførte Region Midt en række jord og grundvandsundersøgelser på MFF's grund i

Randers. Disse resultater har sammen med en historisk og geologisk redegørelse ikke givet anledning
til yderligere undersøgelser i forhold til krav om basistilstandsrapport. Basistilstandsrapport er en
forureningsundersøgelse i forhold til jord og grundvand.

Anden halvdel af 2018 har stået på projektering og forberedelser til en ny kobberproces i

Randersafdelingen. I den forbindelse er der søgt om ny miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, som
er meddelt efter årets afslutning.

Med afdelingerne i Herning og Randers er MFF blandt Europas største og mest moderne inden for
branchen. MFF har en produktion der er sikret bedst muligt mod at påføre vores omgivelser nogen
uheldige påvirkninger og er klar til de udfordringer der er og kommer inden for den galvaniske
overfladehandling, såvel teknisk som miljømæssigt.

Det er ledelsens opfattelse, at nærværende miljøredegørelse indeholder de oplysninger, der er
nødvendige til bedømmelse af de væsentligste miljømæssige forhold for virksomheden.

MFF udarbejder årligt en miljøredegørelse, som dækker det foregående kalenderår. Næste
miljøredegørelse, som dækker 2019, vil være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i ma12020.

Herning,6. ?1l32ors

Adm. Direktør. Miljøansvarlig

. J...,,n
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BASISOPLYSNINGER

Virksomhedsdata

Bestyrelse

Branchekode

Aktiviteter

Midtjydsk Fornikling & Forchromning ÆS
Hvidelvej 7
7400 Herning
CVR-nr. 75 86 7018
P-nummer 1.009.076.006: Hvidelvej 7, Herning
P-nummer 1.003.189.815: Tinvej 5, Randers

Telefon: 96 26 64 00
Telefax: 96 26 6412
E-mail: mff@mff.dk
Hjemmeside: www.mff.dk

Mogens Lundgaard, formand
Lars Nyengaard
Per Lykke Jensen
Lotte Lundgaard
John Klint, medarbejdervalgt
Jens Erik Larsen, medarbejdervalgt

Nace-kode'. 25.61 - Overfladebehandling af metal
2.6: Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og
plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det
samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og
aftræksbade, men eksklusive skyllekar) overstiger 30 m3.

Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S er et danskejet selskab, som i 2018
beskæftigede ca. 100 medarbejdere fordelt på 2 adresser.
MFF udfører elektrolytisk overfladebehandling af metalemner i lønarbejde.
Størsteparten af emnerne henter MFF i egne lastvogne hos kunderne,
hvorefter de, afhængig af størrelse og ønsket overfladetype, fordeles til MFF's
produktionsadresser.

Hvidelvej 7, Herning:
Afdelingen på Hvidelvej er virksomhedens hovedafdeling.
På Hvidelvej udføres følgende overfladetyper: Forzinkning med forskellige
efterbehandlinger, legeringszink, fortinning, fornikling, forchromning og
forkobring. Til overvågning og vedligehold af de kemiske processer, har
virksomheden eget laboratorie. Derudover findes et smedeværksted, der
forestår reparation og vedligehold af virksomhedens maskiner og udstyr. Fra
Hvidelvej foretages al administration og kørselsplanlægning.

Tinvej 5, Randers:
På denne adresse udføres fozinkning og belægning med legeringszink med
forskellige efterbehandlinger. Fra februar 2Q19 også forkobring. Desuden
findes et smedeværksted til reparation og vedligehold, samt et laboratorie til
overvågning og vedligehold af de kemiske processer.

En anden væsentlig aktivitet på virksomheden er behandlingen af
processpildevand, som renses på hver produktionsadresse på et internt
rensningsanlæg før det ledes til det offentlige kloaknet.
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BAS ISOPLYS N I NG ER (fortsat)

Gertifikater lSO9001 : Certiflkatnummer DK006300-1
lSOl 4001 : Ceritifikatnummer DK006299-1

Kommune Herning Kommune
Rådhuset
7400 Herning

Tilsynsmyndigheder Herning Kommune
for aktiviteterne på Hvidelvej 7, Herning

Listepunkt

Miljøgodkendelser Herning:
Miljøgodkendelse af d. 10. maj2017

Randers:
Miljøgodkendelse af d. 30. november 2009

Spildevand Herning:
Spildevandstilladelse af d. 1 5. juni 2017

Randers:
Spildevandstilladelse af 25. juni 1997
Tillæg til spildevandstilladelse d.4. juli 1997
Tillæg til spildevandstilladelse d. 30. maj 2000
Tillæg til spildevandstilladelse d. 29. apil 2009

Miljøkontaktperson DortheJensen
Ttf. 96 26 64 39
E-mail: dj@mff.dk

Randers Kommune
for aktiviteterne på Tinvej 5, Randers

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, er begge
MFF's afdelinger omfattet af listepunkt:
2.6 - Virksomheder der overfladebehandler metaller og plastmaterialer ved
hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de
anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men
eksklusive skyllekar) overstiger 30m3.

-5-



MILJøPOLITIK OG .MALSÆTNING

MFF overvåger alle veesentlige miljøpåvirkninger med passende intervaller, og minimerer løbende
forbruget af råvarer, energi, vand samt udledninger fra processer, især spildevand og
kemikalieaffald.

MFF ønsker at affaldsprodukter skal genanvendes i det omfang det er muligt. Bl.a. sendes
virksomhedens største affaldsfraktion, metalhydroxidslam, til genvinding af metallerne.

Processer og udstyr forbedres løbende, så der opnås en miljø- og/eller arbejdsmiljømæssig gevinst.
I den forbindelse foretages altid en miljø- og arbejdsmiljømæssig vurdering af alle projekter og
nyinvesteri nger f ør de igangsættes.

Gennem løbende forbedringer af miljøledelsessystemet arbejder MFF med årlige miljømå|. Dette
skal sikre en positiv udvikling af miljøet.

Virksomheden søger til stadighed at erstatte farlige stoffer med mindre belastende stoffer til gavn for
såvel virksomhedens medarbejdere som omgivelser. Dette gØres i tæt samarbejde med
virksomhedens leverandører. Som et naturligt led i dette, stiller vi krav til vores leverandør af
konfliktmineraler (tin), at det ikke udvindes fra miner i DR Congo og omkringliggende konfliktramte
lande.

Samtidig sørger MFF for at forebygge forurening, bl.a. via fysiske tiltag, etablering af
beredskabsplaner og uddannelse af medarbejdere i hvorledes, de skal forholde sig itilfælde af uheld.

MFF opfylder alle relevante myndighedskrav, og tilstræber samtidig at være på forkant med nye
krav, bl.a. via åben dialog med myndighederne.

Virksomheden ønsker at kommunikere åbent om miljøforholdene med alle virksomhedens
interessenter. Til dette udarbejdes bl.a. årligt en miljøredegørelse, som offentliggøres på
virksomhedens hjemmeside, om udviklingen på miljøområdet.

MI LJøLEDELSESSYSTEM ET

MFF's miljøledelsessystem, som også i et vist omfang indeholder arbejdsmiljø, er integreret med
virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Miljødelen er opbygget i henhold til ISO 14001.

Orqaniserinq af miliø- oq arbeidsmiliøarbeidet
Miljøansvarlig har det daglige ansvar for koordination, vedligeholdelse og udvikling af miljø-
ledelsessystemet, samt varetagelse af de overordnede miljøforhold.
Det daglige sikkerhedsarbejde varetages af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljømæssige
opgaver og projekter koordineres med miljøansvarlig.

I nformation/kom m unikation
lnformation/kommunikation om virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøindsats er med på interne
møder og på opslagstavler. Derudover kan alle interesserede henvende sig til MFF og få udleveret
den årlige miljøredegørelse, eller benytte sig af virksomhedens hjemmeside www.mff.dk, hvor
miljøredegørelsen også er tilgængelig. MFF ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, også på
miljøområdet, og derfor står vi altid til rådighed for vores kunder og andre interessenter omkring
virksomhedens miljøforhold.
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MILJøMAL

Status for miljømål pr. 2018

@ = opfyldt €) = lkke opfyldt O = Delvist opfyldt

Må!, MFF Herning Status Opfyldt
M 01-18
Hjælpestoffer, renseanlæg :

Der indføres et nyt produkt
(Zetapol8857) til
behandling af spildevand på
MFF's "flow"
rensningsanlæ9. Med dette
produkt vil 4 produkter
kunne udgå
(kompleksspalter, flok,
calciumclorid,
natriumhypochlorit).

Der er blevet lavet forsøg med Zetapol, men
resultatet var ikke bedre end det vi har, og da
installering af udstyr er relativ dyrt, vælges dette
projekt at blive droppet iførste omgang. Hvis vi på
et tidspunkt støder på udstyr, som kan anvendes
og ikke koster så meget, kan projektet
genovervejes.

@

M 02-18
Spi ldevand/arbejdsm iljø :

Reduktion af støv på
renseanlægget, RA

I forbindelse med indføring af kobber i afdelingen,
etableres nyt ventilationsanlæ9. Samtidig er der
lavet kasse til påfyldning af pulverprodukt på rens,
med sin egen separate udsugning. Resultatet er
godt, selv lør der er sat strøm til ventilatoren (pga.
skorstenseffekt).

@

Fællesmå1, Kvalitet og miljø Status Opfyldt
K-M 01-18
Forebyggelse:

Der skal laves
teknikoversigter for min. 4
maskiner, således at det
bliver lettere at overskue ved
reparation og vedligehold.
Desuden gøres
leveringssikkerheden større
for kunder, da der efter evt.
nedbrud hurtigere kan
etableres produktion iqen.

Dette er ikke opnået i 2018, men der vil blive sat
ind på det i2019. Målet udvides ti12020, da vi har
valgt også at medtage system til
pu mpeopmærkn ing/lagerstyrin g.

o

K-M 02-18
Hjælpestoffer, processer:

Optimering af rensning af
kar samt etablering af
oversi gVreg istreri n gssystem
til rensning af filtre og kar.

lnstruktion for rengøring er lavet, og der laves
registreringer af skift. Der er aftalt at registrering af
filterskift, kun skal indføres hvor relevant.

@

KM 04-18
Uddannelse:

Optimering af sidemands-
oplæringen, oplæringsplaner
skalopdateres m.m.

Gennemført, ændret Form. Nr. 600-165 og form. Nr
600-1 35

@
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MILJøMAL ffortsat)

Fremtidige miljømål

Hvidelvej, Herning
M 01-19 Spildevand lalfald

Ændring af pumpetype på filterpresser til zinkholdigt slam. Dette giver mere stabil
drift, færre rengøringer samt højere tørstofindhold i slammet.

2019

M 02-19 Forebyggelse
Nyt syrekar maskine 46, så risiko for lækage mindskes

2020

Tinvej, Randers
M 02-19 Forebyggelse

Nyt syrekar maskine 92, så risiko for lækage mindskes.
2019

Fællesmå1, Herning og Randers

K-M 01-19 Forebyggelse:
Der skal laves teknikoversigter for maskinerne, således at det bliver lettere at
overskue ved reparation og vedligehold. Desuden gøres leveringssikkerheden
større for kunder, da der efter evt. nedbrud hurtigere kan etableres produktion igen
Opgaven udvides til også at omfatte lagerstyrinq af pumper.

2020

K-M 02-1 I Kemikalieforbrug/overslæb
Der laves procedure til tromleopboring, så overslæb af kemikalier fra et bad til et
andet minimeres.

2019

DIREKTE MILJøPAVIRKNINGER

MFF har valgt følgende kriterie for udvælgelse af væsentlige miljøpåvirkninger:
- Stofmængder og deres miljøeffekt, under hensyn til lovkrav og interesseparters synspunkter

(f.eks. naboer og medarbejdere).

Ud fra virksomhedens kortlagte miljøpåvirkninger og ovenstående kriterie har MFF valgt følgende
som værende de væsentligste direkte miljøpåvirkninger i 2018:

Miliøpåvirkningen Miliøpåvirkninsens art
a Energiforbrug Forurening af luft globalt

Forbruq af ikke fornvbar ressourcer

a Vandforbruq Anvendelse af ressourcer

a Metalforbruq Forbrug af ikke fornybar ressourcer

a Kemikalieforbruq Anvendelse af ressourcer

o Kemikalieaffald Affaldsproduktion med behov for særlig
behandling pga. indhold primært af syrer,
baser og tunqmetaller

a Vandudledning Udledning af vand og tungmetaller til
kommunalt renseanlæq

På de efterfølgende figurer vises udviklingen inden for de direkte miljøpåvirkninger.
Virksomhedens miljønøgletal relateres til omsætningen. Disse tal er indexeret med 2012som index
100. lndex er udregnet som miljøparameteren (kwh, m3 eller kg) sat i forhold til omsætningen (kr.).
Omsætningen på Hvidelvej har de seneste 3 år været på et stabilt niveau, hvor den på Tinvej har
været stigende.

-8-



DIREKTE MtLJøPAV| RKNTNGE R (fortsat)

Energiforbrug
I figur 1 er el-energiforbruget vist. El anvendes til selve den elektrolytiske proces, til opvarmning
af bade samt diverse udstyr (ventilation, pumper mv.). På zink-anlæggene og nikkel/tin/kobber-
anlægget på Hvidelvej anvendes naturgas til badopvarmning.
Med den type produktion som foretages, udnyttes energien bedre jo mere gods, der
behandles. Siden 2014har omsætningen og produktionsmængden været støt stigende, hvilket
også ses af især elforbruget i forhold til omsætningen på Tinvej.

Figur 2 :

Naturgasforbrug - proces (m3 ift. omsætning)
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Hvidelvej

Vandforbrug og vandudledning

Vand er en væsentlig ressource hos MFF. Vandet anvendes primært som skyllevand mellem
processer, til rengøring samt ved opblanding af procesbade. For at minimere
vandforbrugeUudledningen anvendes i stort omfang modstømsskyl på anlæggene, ionbyttet
vand og hvor det er muligt genanvendes renset spildevand.

Udviklingen i vandforbrug og
udledning ses af hhv. figur 3 og
4. Særligt på Tinvej fortsætter
en positiv udvikling.

Som for elforbrugets vedkom-
mende, udnyttes skyllevandet
mere optimalt jo større
produktionen er.

På Hvidelvejses et minimalfald
i vandforbrug og udledning.

Figur 3:
Vandforbrug (liter ift. omsætning)
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Figur 4:
Vandudledning (liter ift. omsætning)
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Figur 1 :
El-forbrug (kwh ift. omsætning)
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Dl REKTE MILJøPAVIRKNINGER (foftsat)

I figur 5 er vist den totale
vandudledning fra 2014
til 2018 samt de af
miljømyndighederne
tilladte mængder. Her
ses at begge afdelinger
ligger langt under de
tilladte udlednings-
mængder.

Figur 5:
Vandudledning (total i m3)
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En meget vigtig miljøparameter for MFF er indholdsstoffer i processpildevandet. Disse
indholdsstoffer overvåges dagligt på firmaets egne laboratorier og flere gange årligt hos akkrediteret
laboratorie.

Hvidelvej
Fra 2018 er der blevet udtaget og analyseret spildevand på to forskellige spildevandsstrømme:
Dels fra det normale flow-rensningsanlæg og dels fra batchanlægget primært til behandling af
spildevand fra zink-nikkelprocessen.

Tabel 1:

lndhold i spildevand flowanlæg, Hvidelvej

Chlorid

coD/Bt51)

Chrom

Cobalt

Kobber

Nikkel

Tin

Zink
pH

mgll

ttsx
psn

psn

ttsn
psn

mg/l

655

3,1

u

10

16

13,0

0,013

7,9

513

4,7

$2
43,0

33

105

7,6

0,727

7,9
1) Er vejledende værdi i spildevandstilladolsen

Der har i 2018 ingen overskridelser været på flow-rensningsanlægget. På batchanlægget har der
været 6n overskridelse på zink og nikkel, samt flere i pH. Arsagen til overskridelse af zink og
nikkel tilskrives kontaminering af prøven. Der er ved Herning kommune søgt om ændret vilkår for
pH.

Tabel 2:
lndhold i spildevand fra batchanlæg,
Hvidelvej

Chrom

Kobber

Nikkel

Zink

Cyanid

pH

trS/l
pøt

ttS/l
mg/l

uS/l

'\t :f '

''1.'

. 
.'i:., ,,.

li"

' :, :'l
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Dl REKTE MtLJøPAV| RKNt NGE R (fortsat)

Tinvej
Tabel 3 viser at grænseværdien
for zink og chrom overholdes
med stor margin.
Med undtagelse af en enkelt
analyse, har alle analyser for
cobalt også været under
grænseværdien. Arsagen til
overskridelsen var, at der var
kommet flydeslam med i

spildevandsprøven.

Kemikalieforbrug
Til den galvaniske proces
hører en grundig
forbehandling, hvor der
anvendes en lang række
kemikalier som hjælpestoffer.
Ligeledes anvendes der
kemikalier i forbindelse med
behandling af spildevand på
rensningsanlæggene.

Affaldsmængder
Al affald håndteres og
bortskaffes i overens-
stemmelse med miljøgod-
kendelsernes vilkår.
N øgletal for kemikalieaffald er
vist i figur 7.
Denne fraktion er lidt
svingende, hvilket primært
skyldes periodeafgrænsning.

Tabel 3:

lndhold i spildevand, Tinvej

pH

Zink

Gobalt

Chrom

8,5

0,510

0,0'r7

0,028

8,5

0,578

0,044

4,021

Figur 6 viser nøgletallene for det totale kemikalieforbrug. På Hvidelvej ses et lille fald i

forbruget målt i forhold til omsætning. Faldet er sket i forbruget til spildevandsrensning. På
Tinvej er forbruget næsten status quo målt i forhold til omsætningen. Det gælder både
forbruget i produktionen og rensningsanlægget.

Figur 6:
Kemikalieforbrug (kg ift. omsætning)
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Figur 7:
Kemikalieaffald (kg ift. omsætning)
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Hvidelvej Tinvej

Den største kemikalieaffaldsfraktion (ca. 250 tons), som er metalhydroxidslam, sendes til
genvinding af metaller.

Metalforbrug
Metal i form af zink, nikkel, chrom, tin og kobber er blandt virksomhedens vigtigste råvarer i form
af overflade på kundernes emner. Forbruget af metal styres via processtyring og
lagtykkelsesmål inger.
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Df REKTE Mt LJøpAVt RKN I NG E R (fortsat)

Arbejdsmiljø
Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation arbejder
arbejdsm ilj ømæssig karakter.

løbende på forbedringer af

Figur 9 viser det samlede antal anmeldte
arbejdsulykker for begge MFF's
afdelinger.
De 7 ulykker i 2018 har været:
4 åbne sår,2 forstrækninger og 1

knoglebrud.
Af de 7 anmeldte ulykker havde 2 af dem
under 1 dags fravær.
Det er tæt på en halvering i forhold til
2017.

Figur 9:
Arbejdsulykker

2014 2015 2016 20't7 2018

15

10

5

0

INDIREKTE MI LJøPAVIRXI.II IUCCR

Udover ovennævnte direkte miljøpåvirkninger har virksomheden fortaget en vurdering af indirekte
miljøpåvirkninger, som MFF kan have mere eller mindre indflydelse på:

. Udformning af kundens produkter har indflydelse på MFF's direkte miljøpåvirkninger. Derfor
rådgiver og vejleder MFF kunden i konstruktionsfasen for at opnå det bedst mulige
slutprodukt og mindre miljøbelastning. I den forbindelse er der blevet lavet en video, til
illustration af konstruktionens betydning for MFF's produktion og miljøforhold.

r Korrekt emballering af emner kan have indflydelse på emnernes holdbarhed. Derfor aftales
det med kunden, hvis der er behov for særlig emballage for beskyttelse af emnerne.

r Håndværkere ol. er instrueret i hvordan de færdes hos MFF på en mi\ø og
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

r Ved administrative og planlægningsmæssige beslutninger vurderes miljømæssige forhold,
f.eks. ved ombygninger eller udvidelser.

r I forbindelse med indkøb af kemikalier har MFF ikke stor indflydelse på disses
sammensætning. Men MFF foretager altid en grundig vurdering af miljø- og
arbejdsmiljømæssige forhold før produktet vælges.

. Da MFF har egne lastvogne er der også et energiforbrug i form af dieselolie. Vi sørger i den
forbindelse for en effektiv kørselsplanlægning, sådan at lastvognene bliver udnyttet bedst
muligt både ud og hjem. Da transport ikke er MFF's hovedbeskæftigelse, har vi valgt ikke at
lave opgørelser herfor. Til gengæld skal nævnes at MFF's 5 lastbiler blev skiftet ud i 2015 til
5 helt nye og mindre miljøbelastende.
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MILJøGODKENDELSER
Virksomhedens aktiviteter på de to adresser er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der kræver
særlig godkendelse for drift.

Miljøgodkendelse og væsentlige reguleringsvilkår på Hvidelvej 7, Herning
I 2017 fik afdelingen ny miljøgodkendelse og spildevandstilladelse udløst af indførelse af zink-
nikkelprocessen.

De væsentligste reguleringer i relation til redegørelsen er følgende:
. Valg, opbevaring, håndtering og anvendelse af kemikalier
r Affaldsopbevaring og -håndtering.
o Sikring af jord og grundvand.. støj
r Udledning af bl.a. zink, nikkel, chrom, cobalt, tin og kobber til spildevand.
o Emission af metaller, syrer, baser og fluorid til luften.

Efter aftale med tilsynsmyndigheden er der udarbejdet et omfattende egenkontrolprogram for
vandudledninger, hvor der i 2018 skalforetages 12 årlige målinger af akkrediteret laboratorium.

Der er desuden stillet vilkår om 12 akkrediterede målinger for udvalgte parametre fra rensningsanlæg
tilzink-nikkel.

Desuden foretager virksomheden selv målinger til den daglige overvågning og regulering.

Basistilstandsrapport er lavet og dateret d. 07.07.2017.

På baggrund af Basistilstandsrapporten har Region Midtjylland d.24. januar 2018 kortlagt en mindre
del af arealet på Hvidelvej 7 vidensniveau 2 i henhold til lov om forurenet jord (konstateref forurening).
Forureningen er under den gamle del af fabrikken og der er udført foranstaltninger for at imødegå
yderligere forurening. Den øvrige del af matriklen er taget helt ud af kortlægning.

I september 2018 har der været miljøtilsyn. Tilsynet gav ikke anledning til påbud eller anden
håndhævelse.

Miljøgodkendelse og væsentlige reguleringsvilkår på Tinvej b, Randers
Aktiviteterne er reguleret af hhv. en miljøgodkendelse, samt en spildevandstilladelse med efterfølgende
tillæ9.

De væsentligste reguleringer i relation til redegørelsen er følgende:. Valg, opbevaring, håndtering og anvendelse af kemikalier
o Udledning af chrom, zink og cobalt i spildevand.
o Affaldsopbevaring og -håndtering.o Emission af metaller, syrer og baser til luften.

I henhold til spildevandstilladelsen følges et egenkontrolprogram for vandudledninger, hvor der
foretages 6 årlige målinger af akkrediteret laboratorium. Desuden foretager virksomheden selv
målinger tll den daglige overvågning og regulering. Programmet omfatter for Tinvej også en relatering
af vandudledningen i forhold til produktionen.

Region Midtjylland har i foråret 2018 ladet udføre diverse jord- og grundsvandsundersøgelser på Tinvej
5. Resultatet fremgår af rapport dateret d. 13.06.2018. Region Midtjylland har på baggrund af disse
undersøgelser valgt at tage en del af matriklen, det under produktionsarealet, ud af kortlægning, og
ladet det øvrige areal på matriklen være kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til lov om forurenet jord.
Før Midtjydsk Fornikling og Forchromning ÆS overtog ejendommen i 1995 blev der foretaget en
afgravning af forurenet jord. I den forbindelse blev der enkelte steder (primært ved bærende
konstruktioner) efterladt jord under gulvet, som kan indeholde forureninger.

Der har ikke været miljøtilsyn på Tinvej i 2018, men i februar 2018 blev der afholdt møde med
rundvisning på virksomheden med to repræsentanter for Randers Kommune. MFF's miljøforhold blev
drøftet, primært men henblik på den forestående udvidelse med kobber i afdelingen.
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NABOKLAGER

Der er i foråret 2018 modtaget 1 naboklage på afdelingen i Herning Det var vedrørende støj fra
ventilationsanlæg. Alle anlæg er blevet efterset en ekstra gang. Der kunne ikke konstateres fejl eller
ændringer i forhold til tidligere. Det er MFF's opfattelse at der ikke var unormal støj, og dermed ikke
overskridelse af støjvilkår. Der er ikke modtaget efterfølgende klager.

FORSKNINGS. OG UDVIKLINGSAKTIVITETER

Virksomhedens produktionsteknologi og produkter forbedres og udvikles løbende. MFF bruger
væsentlige ressourcer på løbende at flnde nye og bedre produkter samt teste og udvikle anvendelsen
af disse. Det gør vi fordi, MFF gerne vil kunne være først med udbuddet af nye processer.

Derfor har MFF i 2018 besluttet at udvide sit procesudbud med en ny type overflade i Randers. Denne
overflade er en teknisk kobberbelægning, og den forventes i drift iforåret 2019.

Hos MFF arbejder vi seriøst med vurdering af nye produkter, hvor vi gennemgår indholdsstoffernes
egenskaber. Mange af vores kunder har stor fokus på Reach kandidatliste, så dette er naturligvis et
punkt som også MFF har stor fokus på. Samtidig er der flere specifikke kemikalielister fra kundei, som
indholdsstofferne også bliver kontrolleret iforhold til, samtidig med at de lokale miljømyndigheder bliver
informeret om hvilke kemikalier, der anvendes på virksomheden.

ORGAN ISATION/PE RSONALE

organisationens opbygning er i2018 overordnet set uændret iforhold fl2017
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ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt
Miljøredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i kravene i EMAS forordningen, men er ikke EMAS-
verificeret.
Redegørelsen omfatter det væsentligste ressourceforbrug og de forurenende stoffer ved
virksomhedens aktivitet.

Forbrugstalfor smedeværksted, laboratorie og administration er ikke medtaget i redegørelsen, da disse
anses for minimale i forhold til forbrugstal for produktionen.

De væsentligste anvendte regnskabs- og opgørelsesmetoder er:

Energiforbrug
Energiforbruget for de anvendte energikilder er opgjort ved forbrugsaflæsning af målere for
regnskabsperioden.

Vandforbrug
Vandforbruget er opgjort ved aflæsning af målere for regnskabsperioden. I opgørelsen indgår et mindre
forbrug af vand til kantiner, baderum mm. i tilknytning til produktionen.

Forbrug af råvarer og hjælpematerialer
Forbruget viser de mængder, der fremkommer som følge af årets produktion på produktionsstederne.
Der er i konsekvens heraf ikke medtaget råvarelagre.

Mængdeopgørelserne er baseret på virksomhedens forbrugsregistreringer samt optællinger for hver
produktionsadresse.

Emission til luft
Der er gennem tiderne lavet flere emissionsmålinger fra MFF's afdelinger. Disse har alle vist sig at ligge
meget fint under grænseværdierne. Da der ikke er lavet målinger på de nye ventilationsanlæg på
Hvidelvej og anlægget i Randers, har MFF valgt ikke at lave en beregning heraf. I 2019 skal der
gennemføres målinger i Randers.

Vandudledning
Opgørelse af udledninger til vand er baseret på aflæsninger og analyser, udført i henhold til
vi rksom hedens egenkontrol og/el ler af akkred iteret laboratori u m.

Kemikalieaffald
Mængden af kemikalieaffald er opgjort ud fra opgørelser fra affaldsmodtager.

lndholdet af tungmetaller i slam fra vandrensningsanlæggene er beregnet for hver af
produktionsadresserne ud fra gennemsnitsanalyser af slamprøver foretaget af Fortum eller WRC
(nikkelholdigt slam fra Hvidelvej).

På Hvidelvej er mængden af metalhydroxidslam delt op i hhv. nikkelholdigt og zinkholdigt slam.
Nikkelslammet er fra nikkel/chromanlægget samt nikkel/tin/kobberanlægget. Zinkslammet kommer fra
de to forzinkningslinier. Zink-nikkelslam har været relativt begrænset i 2018, og derfor ikke separeret
fra øvrigt zink-holdigt slam.

Andet affald
Mængden af andet affald er opgjort ud fra opgørelser fra affaldsmodtager
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INPUT. OG OUTPUTOPGøRELSE
Hvidelvej 7, Herning

Energiforbrug
Elektricitet 4.148.608 kwh 4.275.322 kwh 3.988.278 kwh

227.945 m3 221.923 m3 210.583 m3

Mængde
2018

Mængde
2017

Mængde
20'16Note

1

Naturqas
Heraf naturgas til proces 222.150 m3

5.795 m3

217.788 n3
4.135 m3

206.367 m3

4.216 m3Heraf naturgas til rumvarme

Vandforbruq 34.384 m3 35.490 m3 35.439 m3

89.434 kg 89.876 kg 73.485 kg

4.920 kg 4.780 kg 3.840 kg
2.525 kg 1.725 kg 1.450 kg

2s.044 kg 24.396 kg 21.940 kg

338.991 kg 323.149 kg 280.674 kg

Metalforbrug ialt
Zink metel
Tin metal
Kobber metel
Nikkel metal

Kemikalieforbrug, produ ktion
Heraf metalsalte 6.525 lag

16.138 kg
40.613 kg

275.715 kg

325.240

5.855 lag

14.365 kg
40.616 kg

262.313 kg

365.377 kg

8.460 lag

10.959 kg
35.866 kg

225.389 kg

288.009 kg

Heraf passiveringer

Heraf glansprodukter

Heraf a nd re hjæ I pe stoffe r

Kemikalieforbrug, vandbehand ling

Vandudledning 2 32.341 m3 33.887 m3 33.603 m3

0,04 g/kgUdledt mænqde tunqmetal pr. kg. forbruqt metal

Slam, renseanlæg (til genvindin g af metaller) 3
Heraf slam fre

Heraf nikkel
Henf chrom
Heraf tin

Heraf kobber
HcrAf slam fra clfoninknind

Hcnf Tink

Diverse affald til Fortum
Diverse brugte tiltre boftskaffet til Fortum

Kasserede procesbade mv. bortskaffet til Foftum
Andet affald bottskaffet til Foftum

Andet affald
Brændbart
Pap og papir

Metal
Klar plast

PE-plast
Diverse

Emissioner til luft

Chrom. total kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg

63.350
2.1 45

142

510

47

kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg

783

74

597

66
120

620

17.

9.

8,78 ton
4,44 ton

30,79 ton
1,39 ton
5,70 ton
7,03 ton

1,3

0,1

0,2

0,5
0,4

0,7

kg
kg

kg
kg
kg
kg

3,4
1,0

0,9

4,2
0,2

12,7

2,8

0,1

0,3

0,5
0,4

0,4

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cobalt
Kobber
Nikkel
Tin

Zink

178.010 kq

0,05 g/kg

193.750 fq

0,30 g/kg

182.770 trq
60.890 79.690 kg

2.116 kg
133 kg
650 kg
92 kg

114.060 kg
10.720 kg

119.420

10.349

1

186.714 kg 180.358 kg 136.039
10.475

kg
176.239 kg

okg

9.614
kg

169.850 kg
894 kg

15.995
kg

119.934 kg
110 kg

4 57,23 1sn 48,38 ton 58,13 ton
11,86 ton
5,44 1sn

28,72 ton
1,77 ton
8,12 ton
1,32 1sn

10,64 ton
6,18 ton

21,23 ton
1,72 ton
5,82 ton
2,79 1sn

5

6Forurening af jord

-16-



I nput-outputdiagram, Hvidelvej

Metaller:

Kemikalier, produktion

Kemikalier,
vandbehandling

EI
Naturgas, i alt

Vandforbrug

Emissioner til luft:
lndeholder bl.a.:
Zink, nikkel, chrom,
tin, NaOH, salpeter-
syre og svovlsyre
Mængde ikke opgjort

Slam fra rensnings-
anlæg

Diverse affald til
Fortum

Andet affald

Vandudledning

Emner
uden

overfla
de

89.434 ks Emissioner lil hrft

338.991 kq

178.010 kq

325.240 kg

186.714 ks

4.148.608 kwh
227.945 m3

57,23 tons

34.384 m3 32.341m3

oooo trcroct rltlE'c'

Emner
med

overflade
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INPUT. OG OUTPUTOPGøRELSE

Tinvei 5, Randers

Energiforbru g

Elektricitet
Fiernvarme

Vandforbruo

Metalforbrug
Zink metal

Kemikalieforbrug, produ ktion
Passive ri n o er/ch ro m ater
Glensnr6dukler
Andrc hiælncstoffcr

Kemikalieforbruq. vandbehandl ing

Vandudled
Zink
Chrom

Cobelt

Udledt mænqde tunometal pr. kq. forbruqt metal

Slam, renseanlæq (til qenvindi
Heraf zink

Diverse affald til Fortum
Diverse brugte filtre bortskaffet til Fortum

Kasserede Drocesbede mv. til Fortum

Andet affald
Brændbart
PaD oo DaDir

Metal
DeDoni
PF-nlasl

Emissioner til luft

2.839.672kwh 2.858.851kwh 2.817.003kwh
208.284kwh 182.709kwh 154.286kwh

15.542m3 15.366m3 18.286m3

54.050kq 54.27Oks 48.795kq

166.930kq 162.618kg 167.599ks

Mængde
Note 2018

1

Mængde
2017

Mængde
2016

1 1 .383k9
23.364k9

132.183k9

9.645k9
21.704k9

131 .269k9

12.610k9

18.760k9
1 36.229k9

93.1 57ko 89 98.975kq

2 10.411m3 10.654m3 1 1.883m3
6,6k9
1,Okg

0,3k9

5,4k9
o,3kg
O,2kg

6,1 k9
0.3k9
O,3kg

0,159/kg 0,1 1glkg 0,149/kg

ng af metaller) 3 73.960ko 92.840ko 95.928kq
10.839k9

28.417ks

1 1.101 kg

36.270ks

13.693k9

32.266ks
4.357k9

24.060k9

3.73okg

32.540k9

8.866k9

23.400k9

4 40,89ton 17,1 Ston 20,11ton
7,6gton

3,26ton

25,69ton
1,12ton

3,14ton

5,97ton

2,64ton

5,60ton

1ton
2,94ton

5,82ton

3,4'ton
8,16ton

ton
2,6gton

5

6Forurening af jord

-18-



I n put-outputdiag ram, Ti nvej

Metaller:

Kemikalier, produktion

Kemikalier,
vandbehandling

EI
Fjernvarme

Vandforbrug

Emissioner til luft:
lndeholder bl.a.:
Zink, chrom, NaOH,
salpeter-syre og
svovlsyre
Mængde ikke opgjort

Slam fra rensnings-
anlæg

Diverse affald til
Fortum

Andet affald

Vandudledning

Emner
uden

overfla
de

54.050 kq Emissioner til luft

166.930 ko

73.960 kq

93.157 kg

28.417 ko

2.839.672 kwh
208.284 kwh

40.89 tons

15.542 m3 10.411m3

oooo

Emner
med

overflade
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NOTER

1 Energi

Elektricitet
Der anvendes betydelige mængder elektricitet til den elektrolytiske behandling af
metalemnerne i en række proceskar. Processen afgiver varme, som på alle anlæggene
genvindes fra ventilationsanlægget og anvendes til opvarmning af erstatningsluft suppleret
med naturgas/f, ernvarmeopvarm ning.
Desuden anvendes elektricitet til badopvamrning på den ældste produktionslinie på
Hvidelvej samt alle 4 produktionslinier på Tinvej.

Naturoas
På Hvidelvej anvendes naturgas dels til rumopvamning og dels til procesopvarmning. På
zink-produktionsanlæggene samt virksomhedens nikkel/tin/kobber-anlæg opvarmes de
varmekrævende processer med et naturgasopvarmet væskebåret system.

Fiernvarme
Fjernvarme anvendes på Tinvej dels til opvarmning af erstatningsluft og dels som
rumopvarmning.

2 Vandudledning
Processpildevand indeholdende forurenende stoffer udledes efter spildevandstilladelsens
vilkår til offentlig kloak. Krawærdierne til spildevandet fra virksomhedens rensningsanlæg
måles kontinuerligt, og der er i regnskabsperioden foretaget et antal kontrolprøver af et
akkrediteret laboratorium. Resultaterne er indsendt til miljømyndighederne.
Der er udover de angivne mængder spildevand udledt en mindre mængde spildevand fra
baderum, kantiner mv.

3 Slam fra rensningsanlæg
Slam fra virksomhedens rensningsanlæg bliver transporteret i containere til hhv. Fortum og
World Ressource Company tilgenvinding af metaller.

4 Andet affald
Elektronikskrot, affald til deponering, hård PVC, sand fra sandfiltre ol. mindre mængder
samles fra begge afdelinger og bortskaffes via afdelingen på Hvidelvej. Her opgjort som
Diverse.

5 Emission til luft
Se afsnit om "Anvendt regnskabspraksis"

6 Forurening af jord
Aktiviteterne medfører normalt ikke emissioner af forurenende stoffer til jord. Ved uheld
kan dette teoretisk set ikke udelukkes, men der er i de forskellige produktionsområder
truffet forholdsreg ler, som red ucerer sa ndsyn lig heden herfor.

Se også punktet vedr. miljøgodkendelsernes vilkår.
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NøGLEINDIKATORER

MFF's nøgleindikatorer (R) er opgjort i efterfølgende tabel 3 og 4, hvor miljøpåvirkningen (A) er sat
iforhold til den indexerede omsætning (B).

Nøgletal Nøgleial Nøgletal
Tabel 3:
lndikatorer, Hvidelvej
En6rgiefieKivltet
Elforbrug

Naturgasforbrug

Materialeudnyttelse
Produklion, metaller
Produktion, kemikalier
Rensningsanlæ9, kemikalier
Vand

Vandforbrug

Vandudledning

AfaldspmduKion
lkke farligt affald

Farligt affald
Biodiversitet
Arealforbrug, bebygget areal
Emissioner, el
Drivhusgasser CO2 eq

NOx

SOz

co
Emissioner, naturgag I all
COz

NOx

SOz

co
Omsælning 2018 (B)

{lndex 2012=100)

Tabel 4:
lndikatorer, Tinvej
EnergieffekUvitet

Elforbrug

Fjemvarme
Materialeudnyttelse
ProduKion, metaller
Produktion, kemikalier
Rensningsanlæ9, kemikalier
Vand

Vandforbrug

Vandudledning

Afialdsproduldion
lkke tarligt atfald

Farligt affald
Elodive.sitet
Arealforbrug, bebygget areal

Emissioner, €l
Drivhusgasser CO? eq
NOx

SOz

co
Emissioner, temvarme
COz

NOx

SOz

Omsætning 2018 (B)
(lndex 2012=100)

MWh

MWh

4.149
2.507

tons

lons
tons

Nøgletal
2015

(R=ÆB)

24

1,3

28

1,2

Enhed (A)
Mængde

34.384

32.U1

20't8 2017 2016
(R=A/B) (R=ÆB) (R=A/B)

0,8

3,1

3,0

326

311

Nøgletal
2016

(R=ÆB)

24

1,5

(R=ÆB) (a=A/B)

Nøgletal
2014

(r=A'rB)

329

313

0,5
3,2

69

39

22

0,8

3,0
2,5

335

316

0,5
3,5

68

36

21

0,7
2,6
2,6

322

305

0,5
2,9

65

39

22

0,8

3,0

3,4

38

23

89

339

325

4
3

0,03
2

0,4

3,4

66

9

8

2

7

5

3

0,03

2

315

297

0,5

3,3

66

9

8

2

7

5

3

0,04

2

983

913

207

747

512
306

4

252

m3

m3

tons

tons

m2

tons

kg

kg

kg

tons

kg

kg

kg

109

41

21

0,8
2,7
2,3

15

10

2

6

57,23

365

7.195

Mængde 201 8 2017
Enhed (A) (R=ÆB) (R=A/B)

8

6

z
4

I
7

1

5

4

3

0,03

2

4

3

0,02

2

NøgletalNøgletal Nøgletal
2014

Nøgletal
2015

29

1,3

MWh

MVVh

lons
lons
tons

tons
tons

m3

m3

0,5

1,4

0,8

0,1

1,1

33

5

5
'l

4

0,00

0,4

0

23

1,7

123

83

0,3

0,8

31

5

5

1

4

0,01

0,6
0

2.840
208

54
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ORDLISTE OG ANVENDTE FORKORTELSER

Gertifi ceret m i ljøledelsessystem
Herved forstås en konstatering og attestation af, at virksomhedens miljøstyringssystem er i

overensstemmelse med en angiven standard.

EMAS
Eco lMa.nagement and Audit Scheme. EU's rådsforordning om industrivirksomheders frivillige deltagelse
i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision, også kaldet EMAS lll.

Reach Kandidatliste
EU's kemikalielovgivning hedder REACH (forordning nr.190712006). Under Reach findes
kandidatlisten, som er en liste over kemikalier, der er særligt problematiske, også kaldet SVHC-stoffer
(Substances of very high concern).

Emission
Herved forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand.

Elektrolytisk overfladebehandli ng
Elektrolytisk overfladebehandling e_r en metode, hvor der ved strømtilførsel i proceskar kan gives et
metalemne et beskyttende og/eller forskønnende overtræk af et andet metal.

Vidensniveau 1

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter
på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kil<ie tiljordforurening på arealet.

Listevirksomhed
Betegnelse for virksomheder omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, også kaldet de særligt
forurenende virksomheder. Listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse for drift, jf. Bekendtgørelse
nr. 1458 af 12.12.2017 om godkendelse af listevirksomhed. Denne bekendtgørelse indeholder en liste
over virksomhedsaktiviteter, der kræver miljøgodkendelse.
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