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Virksomheden

CWS Lackfabrik (Conrad Wilhelm Schmidt)
GmbH & Co. KG - efterfølgende også kaldt
CWS hhv. CWS Lackfabrik - (se luftfotografi) i
Düren-Merken har i de sidste 140 år været et
familieforetagende, som producerer lak og mal-
ing med i dag i alt 160 medarbejdere. Siden
grundlæggelsen i 1864 har firmaet altid lagt
hovedvægten på fremstilling af maling og lakke
i den allerbedste kvalitet. Selve firmaets logo
"CWS-Wertlack" (CWS-værdilak) fremhæver
denne egenskab. Virksomheden har specielt
focus på miljø- og arbejdsbeskyttelse.
Kundernes ønsker samt lovgivningen er her af
stadig større betydning. 
I dag kan CWS præsentere sin fjerde konsolid-
erede miljøerklæring. 
Efter den officielle evaluering i efteråret 1995
bestod CWS miljøkontrollen i årene 1996 til 

2003, litteratur [1] (s. 29). Den aktuelle evaluer-
ing vedrører EMAS-vedtægten (EG) nr.
761/2001.
Det integrerede management-system
bestående af

- kvalitetssikring (QS) 
- miljøbeskyttelse (US) 
- arbejdsbeskyttelse (AS) 

har bestod prøven til ug og udvidedes med
databeskyttelsesmanagement. Fra januar 2004
består CWS af et holdingselskab og de produc-
erende virksomheder CWS Resins GmbH og
CWS Powder Coatings GmbH. CD-Color
GmbH & Co. KG tilhører ikke mere CWS.
Mijødata fra firmaet i Düren er derfor ikke mere
indberegnet.
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Ændringer i beføjelser siden 2002/2003: - 

Databeskyttelsen blev integreret i controlling
CD-Color GmbH & Co. KG tilhører ikke mere CWS. 

CWS-selskabernes opgaver i 2003 
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Beliggenhed 

CWS Lackfabrik ligger i Düren (bydel Merken) i
industriområdet G/GI på et areal på ca.
136.500 m² (deraf er ca. 70 % udyrket, grønt
område). Det ligger op ad boligkvarteret
Merken og gennemstrømmes af vandet fra
"Lendersdorfer Mühlenteich". 
På de dyrkede arealer imellem og udenfor fab-
rikken er der anlagt storartede, grønne græs-
plæner, hvorfor der er tale om en "fabrik i det
grønne."   

Der er ikke konstateret mistænkelige
udgravninger i forbindelse med alle
byggemæssige forandringer på CWS-arealet
siden 1945. 

Resultatet af jordprøverne viste ingen kritiske
koncentrationer af skadelige tungmetaller.
Yderligere foretages der nu grundvands-
analyser, som ligeledes er uden skadelige
værdier. Selv om der ikke er akut aktivitetsbe-
hov, holdes der stadig øje med situationen og i
givet fald foretages der yderligere under-
søgelser. De organiske emissioner på stedet er
levet reduceret med 70% fra 1994 til 2003.

Forskning og udvikling 

Dybden i produktionen - især ved harpiks og det
dertil relaterede kendskab til råmaterialet - giver
CWS et større indflydelsespotentiale på slutpro-
dukternes egenskaber i forhold til andre lakprodu-
center. Ved siden af de forskellige udviklingslabo-
ratorier kører CWS yderligere et avanceret forskn-
ingslaboratorium med det formål at tilgodese den
("Beste verfügbare Technologie (BvT)") "bedst til
rådighed stående teknologi (BvT)" med assistance
fra de dertil fornødne medarbejdere.
Projektforskning gennemføres i samarbejde med
højere læreanstalter. Derigennem fremmes på en
tilnærmelsesvis ideel måde alle kvalitets-, 
miljø- og arbejdsbeskyttelseskrav på samme tid.

Produkter 

Følgende produkter fremstilles i de enkelte
GmbH's:

CWS Resins GmbH

- Kunstharpiks,    fri for opløsningsmidler
(fast harpiks), indeholdende opløsningsmidler
eller på vandbasis. 

CWS Powder Coatings GmbH

- Pulverlak,    total fri for opløsningsmidler,
skræddersyet efter kundens behov. 

Anlæg

CWS Lackfabrik GmbH & Co. KG's anlæg
benyttes af de ovennævnte firmaer. Ifølge
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
kræves der for de forskellige produktionsom-
råder anlæg, som ligger indenfor den 4.
Bundesimmissionsschutz-Verordnung
(BImSchV) efter 4.1/1h
(Kunstharpiksproduktionsanlæg).
Virksomheden ligger yderligere under
Umwelthaftungsgesetz (UHG) i bilag 1 (nr. 45
k, nr. 55 og nr. 68) samt
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Der udfærdi-
ges alarmplaner til sikkerhed. Et centralt bran-
dalarmanlæg er i direkte forbindelse med
brandvæsnet. På næste side illustreres hele
forløbet inden for "polyester- og pulverlakpro-
duktion". 
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Illustration af harpiks- &
pulverlakproduktion
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Råmateriale-blanding
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Extruderanlæg med kølebånd

Kølevalser

Størknet
granulat

Mølle Aftapning Microprocessor-styring



Miljøretlige bestemmelser 

CWS Lackfabrik's anlæg figurerer ikke under
retningslinjerne for støjtilfælde (Seveso-II-
Richtlinie). Der opstår ingen påvirkninger af
FFH-retningslinjen (Flora-Fauna-Habitat) for
CWS, idet de berørte områder ligger for langt
væk. 
Alle vedkommende love og forordninger, som
vedrører CWS, samles og opbevares centralt
sammen med alle godkendelser, så de straks
straks til rådighed til indsigt. På grundlag af de
nuværende,  gældende godkendelser udfærdi-
ges der siden 1995 aktivitetsplaner i samarbe-
jde med den statslige miljømyndighed
"Staatliches Umweltamt (StUA)". Disse
foranstaltninger letter sammenarbejdet for
begge parter med det formål at kunne opfylde
efterfølgende lovændringer på en økonomisk
forsvarlig måde: (Forkortelser, se side 20) 
- WHG: VAwS, SüwVkan 
- BImSchG: 4. BImSchV. 
- KrW - / - AbfG (og forordninger) 
- UVP - / Umweltverträglichkeitsprüfung /

UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
(lovgivning vedr. kontrollen af miljøets tåle-
lighed)
BSV:- Betriebssicherheitsverordnung

(Virksomhedssikkerhedsforordning) 

CWS Miljøpolitik 

Spørgsmålet vedrørende lakindustriens fremtid
under hensyntagen til miljøets og lakfor-
arbejdernes beskyttelse har allerede på et
meget tidligt tidspunkt spillet en afgørende rolle
i CWS's virksomhedspolitik. Allerede i 1969
begyndte man at optage udviklingen og pro-
duktionen af opløsningsmiddelfri pulverlak i 
tiltagende grad. 3 * I dag er CWS én af de
største pulverlakproducenter i Tyskland.

Erklæring fra virksomhedens ledelse 

I vores selskab lægges der mere og mere
vægt på betydningen af miljøets beskyttelse.
Denne udvikling forpligter alle producenter af
industrivarer. Af samme grund begyndte CWS
meget tidligt med udviklingen af miljøvenlige
produkter. Her drejer det sig hovedsageligt om
pulverlak og kunsthapiks. 
Foruden udviklingen og fremstillingen af

miljøvenlige produkter har CWS i de senere år
nedsat påvirkningen af miljøet igennem selve
fremstillingsprocesserne. Efter de nyeste
erkendelser blev der installeret en komplet kap-
sling af fabriksanlæg, termisk efterforbrænding
og biofiltre i de produktionsanlæg, som vedrør-
er flydende lak og kunstharpiks. 4 *
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Derforuden blev der installeret anlæg til
lydbeskyttelse i kunstharpiks- og pulverlak-
produktionsområderne. 
I forbindelse med beslutningen om gennem-

førslen af en evaluering i.h.t. EG-Öko-Audit-

Verordnung 1836/93 ønskede CWS ikke kun
at videreføre den hidtil anvendte miljøpolitik i
firmaet, men også at opbygge nye perspektiv-

er i en fremtidig virksomhedsmiljøpolitik. 1
*. Ti års erfaring viser i dag, at vores integr-
erede miljø-management har formået at sætte
fokus på miljøets beskyttelse for alle aktiviteter
og alle medarbejdere i tiltagende grad. Denne
politik har bestået sin prøve og har derfor også
gyldighed i fremtiden. 

Igennem medarbejdernes skoling og videreud-
dannelse 1*, organiseret involvering af
miljøbeskyttelse i de forskellige forløb i virk-
somheden samt vedvarende interne og

eksterne audits 2, 6 * sikres, at CWS handler
i.h.t. de af forretningsledelsen fastlagte 

retningslinjer. 

Disse omfatter grundlæggende overholdelsen
af de gældende retslige bestemmelser samt 
en vedvarende forbedring af miljøbeskyttelse,
kvalitet og produktansvar, af arbejds- og

sundhedsbeskyttelse, anlægs- og 

transportsikkerhed, databeskyttelse 

samt datasikkerhed.

Der er fastlagt forholdsregler, som træder i
kraft, så snart der sker afvigelser fra målsæt-
ningerne, fremgangsmåder osv. 7 *.

* Gode managementmetoder (GMP fra EMAS-
VO 1836/93). 

1. Produkter 

I tiltagende grad vil vi anvende miljøvenlige

produkter, især i form af pulverlak og 

kunstharpiks 3 *. Når det ikke kan undgås at
anvende opløsningsmiddelholdige produkter, vil
vi forbedre de nuværende betingelser ved 
indsats af faste legemerige bindemidler og

aromatfrie opløsningsmidler. Farlige ind-
holdsstoffer som for eksempel tungmetal
undgås totalt. Råmateriale, som gror igen,

som f. eks. sojaolie, linolie og solsikkeolie, vil
blive ved med at udgøre et væsentligt grund-
stof i udviklingen af vores bindemidler.

2. Produktion 

Vi gør, at virkningen af vores produktion bliver
så miljøvenlig som overhovedet muligt 3, 5 *. 
Vi fokuserer i særdeleshed på beskyttelse

af luften, vandet og jorden. I denne proces
håndteres vores energi så sparsomt som

muligt. Idet vi allerede har integreret et varme-
recycling-anlæg til opvarmning af termalolien i
kraft af vores termiske efterforbrænding (TNV),
tilsluttes der f.eks. ingen nye energikilder i
forbindelse med vores varmeudnyttelseskon-
cept, førend varme-recycling-anlæggets
kapacitet er udtømt.
I kraft af forbedring af vores procedurer og
uddannelse af vores personale vil vi undgå tab

og affald i vores produktion. 

Vor tiltag for at undgå ulykker udvides
fortløbende. De anmeldelsespligtige uheld er
igennem de sidste år reduceret med over 50%.
1.000 mænd-kvoten lå i 2003 på ca. 12,5. Det
er bedre end BG Chemies middelværdi  
(ca. 16). 

I nødstilfælde er der alarmplaner, som løbende
aktualiseres 8 *. 
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3. Indkøb / Transport 

Vores indkøbsafdeling holder øje med, at vores
leverandører og samarbejdspartnere

overholder vores krav til miljøbeskyttelse og
kontrollerer disse efter behov ved eksterne

auditeringer inden for rammerne af
leverandørvurderingen 10, 11 *.

4. Dialog 

Dialogen med kunder, offentligheden 9 *,
naboer, myndighederne, fagbevægelser osv. 
er i dag en væsentlig bestanddel af vores
aktiviteter og defineres i et kommunikations-
koncept. 

Som medlem af VCI (Verband der Chemischen
Industrie/Forening af kemiske industrier) delt-
ager vi i det globale initiativ "Verantwortliches
Handeln/Ansvarlig handling" (Responsible
Care). 

Vi forpligter os til at sørge for at overholde de i
forordningen (EG) nr. 761/2001 formulerede
grundregler og de af os opstillede mål i
forbindelse med vores miljøpolitik, at de
fornødne midler til miljøbeskyttelse stilles til
rådighed, og at vores medarbejdere uddannes
og skoles tilsvarende.

Düren, den 07. juli 2004 

Miljøkontrol 

I 1994 gennemførte og dokumenterede CWS
sammen med et team, bestående af flere per-
soner, en miljøkontrol. Idet en miljøkontrol kun
gennemføres én gang (statusopgørelse), er
disse krav fra miljødriftskontrollen gældende
siden 1995. De kan derfor læse om vores
videre aktiviteter i afsnittet om miljøvirk-
somhedskontrollen på side 11.

Miljømanagement-system 

Siden begyndelsen af 1994 er der blevet fore-
taget nogle organisatoriske forandringer , som
især styrker områderne vedrørende
miljøbeskyttelse, kvalitetssikring og arbejds-
beskyttelse inden for virksomheden. Der er
garanteret et tilstrækkeligt antal af fagligt kvali-
ficeret personale (kemikere, elektronikere etc.),
som står til rådighed inden for disse områder. 

Siden 1987 bliver der arbejdet særlig aktivt
med de mangfoldige miljøaspekter i tværfaglige
forbedringsteams (se kontrolkreds, side 9). 
Til videre fremmelse af disse aktiviteter opret-

tedes der et integreret system til ledelse af
både kvalitets-, miljø- og arbejdssikring, som er
dokumenteret i en CWS-firma-manual inde-
holdende tilsvarende fremgangsmåder. 

Yderligere integreredes de supplerende
byggesten til "Responsible Care" som følger:
produktansvar, arbejds- og helbredsbeskyt-
telse, anlægs- og transportsikkerhed. 

Korrekturforholdsregler [DIN EN ISO 9001:

2000, DIN EN ISO 14001 : 1996 og forord-

ning (EG) 761/2001] er her af elementær
betydning. 
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Forholdsregler

9
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I 
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Kontrol af
virkningen
(Review)

Korrektur Forebygge

Reel fejl Tænkt fejl

Regelkredsløb miljømanagement-system 
(Kvalitetssikring, arbejdsbeskyttelse, integreret)

Forbedringsteam

Problem Forebyggelse Beliggenhed

Afdeling

Kundeønsker
Love
Oplag
Klager
Ideer



Miljømanagement-manual 

Organisation, ansvar, forløb, forholdsregler,
håndtering af kundeforespørgsler, klager, risiko,
ulykker, forpligtelser og egne ideer beskrives i
CWS's firmahåndbog og reguleres i.h.t. arbe

jds- og handlingsanvisningerne. Derforuden er 
databeskyttelsesmanage-ment i mellemtiden
også integreret. Hele den relevante dokumen-
tation er lagret på CWS-intranet. 
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Organisation og ansvarsområder 

CWS bestræber sig som kemisk virksomhed til
at minimere al risiko for miljøet.  Ved bearbe-
jdelsen af miljøspørgsmål sørger en ubrudt
opbygget organisation af fuldmægtige samt en
tydeligt formuleret ansvarsfordeling derfor for
den nødvendige gennemskuelighed og
ordentlig gennemførelse. Den fuldmægtige for
det integrerede management-system (IMB) står
her direkte under forretningsledelsen og arbe-
jder tæt sammen med den fuldmægtige fra
immissions- og vandløbsbeskyttelsen og med
den fuldmægtige for farligt gods og renovation,
specialisten for sikkerhed og den ansvarlige fra
de lokale myndigheder. 

Nød- og alarmplaner står i nødstilfælde til
rådighed.

Miljøvirksomhedskontrol

Miljømanagement-systemets ydelsesevne
kontrolleres jævnligt (mindst én gang årligt)
sammen med så vidt muligt alle medarbejdere.
Dette gennemføres både ved interne audits
efter planlægning (miljø, kvalitet, arbejds-
beskyttelse og databeskyttelse) ligesom også
ved eksterne audits fra myndigheder, for-
sikringer, kunder og sagkyndige.     Ved hjælp
af tjeklister undersøger kvalificerede miljødrift-
skontrollører i auditteams mangler, forholdsre-
gler, frister og ansvarsfordeling. Eventuelle kor-
rekturtiltag afgøres og justeres med det
samme, eller også behandles de i forbedring-
steams  og justeres herefter tilsvarende.
Planen for miljøvirksomhedskontrollen inde-

holder foruden disse systemaudits, at der
ligeledes kontrolleres og evalueres miljøaspek-
terne af hver enkel afdeling på stedet én gang
årligt (Verordnung/forordning (EG) nr.
761/2001). Resultaterne dokumenteres i en
årlig beretning som forelægges både forret-
ningsledelsen og de eksterne miljøsagkyndige.
Alle aktiviteter sammendrages i en årlig miljø-
driftskontrol-rapport som danner basis for
miljøerklæringerne. 

11

Organigram - Organisationsplan

Virksomhedsledelser

CD-Color
CWS Powder

Coating
CWS Resins

Centrale områder 
og service

IMB

Udvikling Udvikling Udvikling Personale

Produktion

Salg

ProfiColor* 

Produktion

Salg

Produktion QS / US / AS Q-kontrol (kvalitetskontrol)

Q-teknik   (kvalitetsteknik)

Arbejdsbeskyttelse

Imissionsbeskyttelse

Vandbeskyttelse

Bortskaffelse

Farligt gods

Markering

Regnskabsvæsen

Indkøb

EDB

Driftsteknik

Transport



Kommunikation intern / ekstern 

I de sidste tre år er kommunikation for os
blevet en fast bestanddel med en hel ny prior-
itet. Vi skelner imellem to forskellige slags:

1. Intern kommunikation 

CWS benytter sig her af forskellige muligheder: 
- Siden 1995 afholdes der for alle medarbe-
jdere info-kurser (se billedet til højre og billede
12, side 26) om vores aktiviteter. 
- Miljøerklæringer deles ud og forklares, hvilket
virker meget motiverende. 
- I de interne kombi-audits (miljøbeskyttelse,
kvalitet, arbejdsbeskyttelse og sikkerhed) nøjes
vi ikke kun med at spørge og evaluere. Her
diskuteres der såmænd også!
- Opslag, korte samtaler og kurser samt team-
work i kvalitets- og miljøkredse understøtter
yderligere kommunikationen.

2. Ekstern kommunikation 

Siden vores deltagelse i "EG-Öko-Audit-
Verordnung" findes der hos CWS et organis-
eret offentlighedsarbejde, som gennemføres på
forskellig vis: 

- Fra 1995 til 1997 fordeledes der 1.600, fra
1998 til 2000 fordeledes der 2.400 validerede
miljøerklæringer eksternt, og fra 2001 til 2003
var det 2.200. Ca. 40 % gik informativt til myn-
digheder, auditorier, naboer, kunder osv., mens
den overvejende del blev sendt ud efter fore-
spørgsler fra besøgende, studerende, rådgi-
vere, skoler, myndigheder, forbunde, kamre
etc. De få tilbagemeldinger var i forbindelse
med yderligere spørgsmål eller små
forbedringsforslag. Generelt blev vores arbejde
vurderet positivt.

- Pressemeddelelser og interviews 

- Siden 1995 holder vi foredrag hos foreninger,
institutter, kamre, certificerere, politikere osv.
på højt niveau. 
- Publikationer vedr. vores aktiviteter, se side
29. 
- Vejledning ved diplom-specialer med ind-
dragelse af miljøbeskyttelse. 
- Kundekurser efter ønske. 
- Virksomhedsbesigtigelser, pressekonferencer
og foreningsarbejde udgør ligeledes en  stærk
faktor hos CWS. 
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

A: Indsats (input)

I dette afsnit vises de indsatsstoffer og energi-
er, som er for betydning for aktiviteten i vores
firma beliggende i Düren. De direkte
miljøaspekter vises på to måder: 

1.  Udvindelse af materiale fra miljøet
(uafhængig af beliggenhed). 
Når råstofferne ikke kan gro efter igen, er

materialet brugt op hhv. tabt (eksempel: råolie
hhv. råolieprodukter). Desværre er en stor del
af indsatsstofferne af denne slags. Af samme
grund forsøger vi så vidt muligt at anvende
stoffer, som kan gro efter igen.

2. Miljøpåvirkning på stedet på grund af lager,
anvendelse og forarbejdning. Stofferne
kan forårsage emmissioner og kan påvirke
luften, vandet, jorden, mennesker, dyr og
planter (immissioner). 

Udvalg og omhyggelig anvendelse er derfor
enorm vigtige kriterier på stedet.

På regelmæssige benchmarking-møder sam-
menlignes de farlige potentialer fra stoffer
(f.eks. testbenzin / isoparaffin) med omkost-
ningerne for at kunne finde frem til målsæt-
ninger og potentialer. Dette emne får mere og
mere betydning, set på baggrund af den
europæiske kemikaliepolitik (REACH:
Registration, Evaluation, Authorisation and
Registration of Chemicals). 
Miljøfølgerne fra disse aktiviteter er reaktioner

på de ovennævnte miljøpåvirkninger. Disse, for
det meste ret komplekse følger, kan både
opstå regionalt og globalt. 

Brugen af indsatsstoffer og energier samt deres
strømninger er angivet i sammenligning fra 1994
til 2003. En vurdering findes i afsnittet "Analyse
af identificerede data" på side 24 og i afsnittet
"Vurdering af målsætningerne" på side 26.
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 1 Råstoffer, kunstharpiksproduktion 1994 til 2003 

Råstof

Eftergr. råstof

Opløsn.middel

Sum

Ved produktionsstigningerne i 2003 blev råstofindsatsen
tilsvarende forhøjet. I denne proces blev der indsat færre
opløsningsmidler, fordi der blev fremstillet flere opløsningmid-
delfrie hhv. opløsningsmiddelreducerede produkter. Der blev
indsat flere eftergroende råstoffer (High Solid Alkydharpiks). 
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 2 Råstoffer, lakproduktion 1994 - 2003 

På grund af behovet for sammenligning er indsatsmængderne fra lakproduktionen stadigvæk
angivet med andel af byggelak. For året 2003 er begge værdier angivet for at vise en ny stand
og at forklare, hvorfor der ved opløsningsmiddelmængden fra 2003 vises et nultal.

Billede 3 Forbrug af emballage 1994 til 2003

Harpiks

Opløsn.middel

Pigm./Fyldstof

Sum

Tilsætning

*uden byggemaling 
Den samlede mængde af indpakningsmateriale er faldende.
Relevant for CWS er kartoner fra pulverlakindpakningen.

Plader

Papir/Karton

Plastik

Sum
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*uden byggemaling
Forbruget af gas blev reduceret ved bedre udnyttelse af varmen
(indkøb 1994: 5,3 %, indkøb 2000: 15,1 %), som påvirker det
totale energiforbrug positivt. Fra 2003 vises energien kun uden
byggemaling-produktionen.

Gas

Strøm

Fyringsolie

Sum

Suppl. energi

Diesel

Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 4 Energiforbrug1994-2003 
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 5  Vandforbrug 1994 - 2003 

*uden byggemaling 
Vandet fra en dam bruges til nedkøling og køres i kredsløbet.
Det udgør den største del af vandforbruget. I årenes løb er
værdierne næsten konstante. Brøndvand bruges hovedsagligt til
varmeanlæg. I 2003 blev kun 2 m³ brugt til fremstilling af vand-
lak (2003*). Byens vand blev kun anvendt til sanitære formål. 

By

Brønd

Sum

Dam



Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

B: Produkter og biprodukter (output)

Produkter, affald, emissioner og spildevand er
resultatet af CWS's aktiviteter på stedet i
Düren. Påvirkningerne af miljøet kan inddeles i
to grupper:

1. Udelukkende stedsrelaterede
miljøpåvirkninger, som skyldes CWS og virker
på stedet:

- Emissioner i almindelighed
- Fare og emissioner på grund af lagring og
benyttelse af råstoffer, produkter, affald osv.
- Fare og emissioner på grund af intern trans-
port
2. Miljøpåvirkninger, som skabes af CWS, men
ikke virker på stedet:

- Transport af produkter og affald
- Emissioner ved strømfremstilling

- Benyttelse af produkterne hos kunden (se
side 7, punkt 1)
- Affaldsgenbrug og affaldsfjernelse hos behan-
dleren.
Til tider er disse svære at konstatere, hvorfor
de næppe kan påvirkes.
Flere definitioner på miljøind- og påvirkninger
og konstatering af dem er blevet samlet in en
håndbog fra miljøministeriet (litteratur (3), side
29).

Produkter

Ved stigende produktion af kunstharpiks
(billede 6) kunne fabrikationstabene reduceres
fra 12,6 % i 1994 til 10,6 % i 2003 ved proces-
forbedringer. Lakproduktionens fabrikationstab
blev reduceret fra 8,1 % (1994) til 4,1 %
(2003). Fyldemængderne for lak har været
tilbagegående fra 1994 til 2003, og for harpiks
er de stigende igen siden 2002. 
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Billede 6 Fyldemængder / udbytte 1994 - 2003

*uden byggemaling 

Lak

Harpiks

Sum



Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Emissioner 

- Vand

Mængden af vores sanitære spildevand svarer
til mængden af ferskvandsindsatsen og påvirk-
er vandkvaliteten lige som husholdningsspilde-
vand.

- Mængden af kølespildevand er lidt mindre
end forbruget, idet noget af det fordamper.
Kvaliteten af indledningsvandet forringes ikke
ved brug. Måleværdierne er de samme. Der
opstår udelukkende en temperaturforhøjelse på
nogle oC. Indledningerne kontrolleres af myn-
dighederne.

- Yderligere findes der intet produktionsbetinget
spildevand.

- Kondensvandet fra vores kunstharpiksproduk-
tion forbrændes i vores TNV (termiske efterfor-
brændingsanlæg).

- Jord

Indtil i dag er der ikke blevet fundet belas-
tende jordprøver. På mistænkelige steder gen-
nemføres der jævnlige kontroller. Som tiltag for
jordbeskyttelsen (og som grundvandsbeskyt-
telse) tætnedes grundflader foran hhv. ved
siden af tankanlæg, og lageranlæg blev
udstyret med ekstra udløbsspærrer.
Vores centrale losseplads er udrustet med
udløbssikre lagercontainere. Yderlige har vi
siden 1997 gennemført kanaltrafikken i hen-
hold til selvovervågningsforordningen "Kanal"
(SüwVKan). Ved de fornødne reparationsarbe-
jder i 1998 analyseredes yderligere jordprøver
for sikkerheden. 
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 7 Organiske emissioner 1994 - 2003  

Organiske emissioner

* uden byggemaling
Ved hjælp af tekniske tiltag (biofiltre) og procesintegrerede forholdsregler (mindre
brug af opløsningsmidler, undgåelse af fejl og lave kogepunkter) kunne de organ-
iske emissioner på stedet i perioden 1994 til 2003 reduceres med 77 %. Springet i
2003 skyldes adskillelsen af byggelak (2003*).
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 8 Støv-emissioner 1994 - 2003 

* uden byggemaling
På grund af tekniske og procesorienterede tiltag kunne støvgenerne reduceres
med over 70 % i perioden 1994 til 2003 og herefter holdes konstant. Den mar-
ginale andel af byggemaling er ikke mere iberegnet (2003*). 

Støv



* uden byggemaling

På grund af faldende energiforbrug er CO2-
emissionerne også dykket en anelse. 224 t
CO2 blev sparet væk i 2003 ved hjælp af
varmeudnyttelseskonceptet. 

På basis af måleværdierne fra vores termiske
efterforbrændingsanlæg samt terma-oliean-
lægget beregnedes de øvrige emissioner (CO,
NOx og SO2). Disse svinger alt efter
anlæggenes udnyttelse: 

CO: 0,2 - 0,4 t om året 
NOx: 1,6 - 2,4 t om året 
SO2: 0,05 - 0,08 t om året

- Støj 

Målingerne af støjimmissioner i 1996 viser
tydeligt, at bestræbelserne for yderligere tiltag
til nedsættelse af støjniveauet kunne afsluttes
med succes. Vores værdier ligger i mellemti-
den væsentlig under den tilladte grænseværdi
(max. 45 dB [a] ) med 37 - 38 dB [a]. 

- Lugt 

Siden 1995 har der ikke været forstyrrende
lugte på eller omkring firmaets område. Alle
kapslinger og rørforbindelser er stadig upåk-
lagelig tætte. Fra myndighedernes og omver-
dens side (naboer, personale etc.) er der for
tiden intet behov for handling (intet krav). Tips
og forespørgsler bliver dog fulgt op. 
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Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 9 CO2-emission i t 1994 - 2003

Ægte emission

Uden varmeudnyttelses
koncept

Diff. 
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Tonnage 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003*

Sum af affald 805,8 960,3 870,4 1005,7 990,9 1016,7 921,1 1019,2 989,1 956,2 796,7

Lak-slam 139,2 167,7 140,7 232,7 252,3 161,0 104,3 110,4 149,1 114,6 27,3

Polyesteraffald 326,4 421,8 419,0 463,9 475,0 308,0 284,0 251,8 264,6 317,0 317,0

Industriaffald 149,5 172,6 122,3 141,8 146,5 139,4 93,3 122,9 132,8 118,4 47,9

Øvrige affald 190,7 198,24 188,4 167,3 117,1 408,3 439,5 534,1 442,6 404,5 402,5

Affald, 

til genbrug
140,0 108,7 113,3 243,1 514,0 987,7 819,3 974,5 911,5 877,0 717,5

Affald, 

til bortskaffelse
665,8 851,6 757,1 762,6 476,9 29,0 101,8 44,7 77,6 79,2 79,2

Affald, 

ikke tilsynskrævende
120,3 92,1 102,7 115,0

Laga 58,7
Eak 0,0

Eak
626,8

732,8 836,1 581,4 604,1 575,3

Affald, 

tilsynskrævende
509,5 651,5 609,5 630,0

Laga
646,4

Eak 0,0

Eak
41,1

38,9 52,5 228,6 180,8 180,8

Affald, 

særlig tilsynskrævende
176,0 216,7 158,2 260,7

Laga
285,8

Eak 287,3

Eak
348,8

150,0 130,6 179,1 171,3 40,6

Stof- og energistrømninger 
Miljøaspekter (direkte/indirekte) 

Billede 10 Affald fra 1994 til 2003 Hovedgrupper 

* uden byggemaling

Siden 2001 er den totale affaldsmængde tilbagegående. Lakslam er mindre relevant for CWS
(2003*), idet der ikke mere skal tages hensyn til byggemaling. Polyesteraffald er på grund af tilta-
gende småchargenfremstilling blevet forhøjet. Industriaffald kunne reduceres en smule. Affald til
bortskaffelse er stadigvæk en undtagelse og kan kun anerkendes, når der ikke findes et alternativ.
Tidsmæssige svingninger i tilsynsbehovet er et resultat af de hyppige ændringer i retsgrundlaget. 
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Miljøaspekter (diskussion) 

Identificeret data 1994 til 2003

* uden byggemaling

Disse identificerede data danner grundlag for vurderingen af målsætningen (miljøydelsen) på de
næste sider.  Man ser bort fra en nærmere gennemgang af opstillingen, idet størstedelen bliver
omtalt  ved diskussionen om miljømålsætninger 2001 - 2003.  

Data pr. ton produkt 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Råstofforbrug,

harpiks 
t 1,15 1,16 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 1,12

Råstofforbrug, lak t 1,09 1,07 1,08 1,07 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,05

Råstofforbrug, total  t 1,10 1,08 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,07

Opløsningsmiddel

forbrug 
t 0,25 0,19 0,21 0,20 0,21 0,20 0,15 0,16 0,15 0,06

Emballagemateriale t 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,02

Energiforbrug MWh 1,35 1,53 1,58 1,51 1,44 1,47 1,49 1,51 1,48 1,53

Vandforbrug (uden  

kølekredsløb) 
t 2,06 2,26 2,02 1,76 1,74 1,12 1,12 0,93 0,85 1,20

Emissioner 

Org. opløsningsmid 

Støv 

Kuldioxid

kg
kg
t

0,51

0,27

0,20

1,37

0,19

0,23

1,21

0,20

0,25

0,71

0,16

0,23

0,58

0,14

0,22

0,66

0,11

0,22

0,60

0,08

0,22

0,52

0,08

0,22

0,43

0,08

0,21

0,04

0,10

0,25

Affald 

Sum 

Til genbrug 

Til bortanskaffelse

t
t
t

0,06

0,01

0,05

0,07

0,01

0,06

0,07

0,01

0,06

0,07

0,02

0,05

0,07

0,03

0,04

0,07

0,06

0,01

0,06

0,05

0,01

0,08

0,07

0,01

0,08

0,07

0,01

0,08

0,07

0,01
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Miljøaspekter (diskussion) 

Miljømålsætninger 2001 - 2003

Miljømål Miljøprogram Kvantificering Tidsfrist Ansvar 

1. 

Reducering af

skadelige 

opløsningsmidler

Udvikling af opløs-

ningsmiddelfri 

polyester til pulverlak. 

Et opløsningsmiddel-

fattigt harpiks for

High-Solid-lak

I slutningen 

af 2002

Udviklings-

afdeling 

UMB

2. 

Sænkning af 

det specifikke

energiforbrug

Videreførelse af

varmeudnyttelses konceptet

Under 1,45 MWh/t I slutningen 

af 2002

Miljø-

målsætning

(QK23) 

3. 

Reducering af 

organiske 

emissioner

Mindre brug af opløsningsmidler

i produktions- og rengørings-

forløbene 

Begrænsning til 0,5% 

af den totale opløs-

ningsmiddelindsats

I slutningen 

af 2001

Produktioner 

UMB

4. 

Støvnedsættelse

(specifik)

- lukkede systemer 

- Filter- og maskinservice

< 0,08 kg/t I slutningen 

af 2001

Service og 

produktion

5. 

Reducering 

af specifik 

affald

- Genbrug af polyesteraffald ved 

nye processer 

- Søgning efter ned-sættelsespotentialer

til alle slags affald i specielle teams

10 % på basis 

af 2000

I slutningen 

af 2003

Miljøkreds 

(QK 23)

6. 

Forhøjelse af 

andelen til 

genbrugsaffald 

- Planlægning med eksterne 

renovations-firmaer

10 % på basis 

af 2000

I slutningen 

af 2003 

Affalds-

ansvars-

havende

7. 

Forbedring af 

medarbejdernes

miljøbevidsthed

- Info-kurser 

- Workshop med miljøbeskyttelse

- min. 5 

- min. 1

årligt 

årligt

UMB, 

ansvars-

havende

Hvad har vi

opnået?



1. Reduceringen af de skadelige opløsnings-
midler blev meget godt omsat ved erstatning 
af aromatholdige med aromatfrie opløsere.
High Solid harpiks- og lak har allerede siden
2002 været vedvarende F+E-emner. 

2. På grund af den mindre udnyttelse af
anlæggene kunne vi ikke helt nå målsætningen
(2002: 1,48 MWh/t) (2003: 1,53 MWh/t) p.g.a.
nogle testkørsler. En del forbedringer virker
først fra 2004. 

3. VOC-emissionerne på stedet i Düren var
p.g.a. de ovennævnte tiltag 0,32 % i relation
med de brugte opløsningsmidler - har opnået
målsætningen og overholdt den i 2002 og
2003. Ved bortfald af byggemaling behøves
denne målsætning ikke mere fra 2004.

4. Den specifikke støvreduktion fald i 2001 til
0,08 kg/t. Målsætningen er nået og overholdes
ligeledes i de følgende år. Ved en kalkulation
uden byggemaling opstår der en ændring til
0,10 kg/t som ny basis (side 21).

5. Reduktionen for de specifikke polyester-
affaldsprodukter kunne ikke opnås på grund af
den fohøjede småchargenfremstilling.

6. Andelen i genbruget kunne ikke forhøjes,
idet der ikke endnu findes de relevante frem-
gangsmåder  til genanvendelse.

7. Målsætningen vedrørende en yderligere
forbedring af miljøbevidstheden er blevet
opnået, som det statistisk fremgår af billede 12.
Workshops er foreløbig aflyst. En ny procesori-
enteret struktur er planlagt.
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Miljøaspekter (diskussion) 

Vurdering af målsætningerne

Billede 12 Info-kurser 1994 - 2003

Personer Tidsfrist



Som allerede nævnt på de sidste sider, kan
CWS se tilbage på et stort antal realistiske
forbedringer. Uden tvivl vil det blive vanske-
ligere fremover at sætte sig mål, som er både
konkrete og krævende og samtidigt også
opnåelige. På nogle områder (f.eks. energi og

emissioner) har vi nedsat specifikke værdier,
fordi vi ikke anser fremtidige, yderligere og
absolute reduktioner som realistiske. Efter
vores mening er de beskrevne miljømålsæt-
ninger dog alligevel ret fordringsfulde. 
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Miljøpåvirkninger (diskussion) 

Miljømålsætninger 2004 - 2006

Hvad sker 

der fremover?

Miljømål Miljø-program Kvantificering Tidsfrist Ansvar 

1

Reducering 

af skadelige  

opløsnings-

midler

Udvikling af opløsningsmiddelfri  

polyester til pulverlak. Udvikling 

af opløsningsmiddelfattig alkyd

harpiks for byggemaling.

Behov Rutine Udviklingsafdeling   

CWS 

Resins GmbH

2

Sænkning af  

det specifikke

energiforbrug

Videreførelse af varme-

udnyttel-seskonceptet

under 

1,45 MWh/t 

Sidst i 

2006

Miljøkreds 

(QK23)

3

Støvnedsæt-

telse 

(specifik)

-Lukkede systemer 

-Filter- og maskinservice

< 0,08 kg/t Sidst i 

2006

Service og 

produktion 

CWS Powder 

Coatings 

4

Reduktion af   

specifikt affald

-Genbrug af  polyesteraffald 

ved nye fremgangsmåder 

-Søgning af nedsættelses-

potentialer for alt affald ved 

hjælp af specielle teams

5 % på basis 

i 2003 

10 % på basis 

i 2003

Sidst i 

2005 

Sidst i 

2006

Miljøkreds 

QK 23)

5
Forbedring af  

medarbejdernes

miljø-bevidsthed

Info-kurser min. 5 Årligt UMB, ansvarlige 



I andet kvartal 2007 offentliggøres den næste
konsoliderede miljøerklæring fra CWS.
I 2005 og 2006 udfærdiges én forenklet

miljøerklæring for hvert år.

Bemærkning: 
Ved omstruktureringen af firmaet (side 3, i

midten) måtte nærværende miljøerklæring
udfærdiges på en helt ny måde, hvilket forår-
sagede en forskydelse af tidsfristen.
Foreliggende opstilling skal give overblik over
alle mulige miljørelaterede data og virkninger. 
Tilbagemeldingerne vedrørende vores

miljøerklæring i 2001 og andre offentlighedsar-
bejder (side 12, ekstern kommunikation) har vi
indarbejdet i stor udstrækning.

Alligevel vil der kunne stilles spørgsmål. 

Derfor vil vi altid være interesseret i 
Deres stillingtagen. 

Kontaktpersoner: 
Dr. Heinz Herzog,

Miljømanagementansvarlig 
Telefon 02421 - 983 144 
Fax 02421 - 983 301 
e-mail herzog@cws.de 

Dipl.-Ing. Karl Gummelt

Stedfortræder 
Telefon 02421 - 983 140 
Fax 02421 - 983 301 
e-mail gummelt@cws.de 

Miljøpåvirkninger (diskussion) 

Tidsfrist for den næste miljøerklæring

7. Juli 2004

Evaluering
(gyldighedserklæring)

Miljøpolitikken, miljøprogrammet og miljømanagement-systemet samt miljødriftskontrollen på
Lackfabrik GmbH & Co. KG i Düren-Merken svarer til kravene af forordningen (EG) nr. 761/2001
fra det europæiske parlament og råd af 19. marts 2001. 

Data og information i denne aktualiserede udgave af miljøerklæringen viser et tilsvarende og kor-
rekt billede af alle miljørelaterede aktiviteter på stedet 
(allerede registreret i 1995 under: DE - S - 1001 - 00004).

Köln / Düren-Merken, den 14.09.2004 

Erich Grünes 
Miljøsagkyndig, Reg.-nr. D - V - 0017 
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Forkortelser / begreber 
(et udvalg) 

ADR: 

Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereu-
ses par route 

BImSchG: 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV: 

Bundes-Immissionsschutzverordnung 

BSV: 

Betriebs-Sicherheits-Verordnung 

FHH-Richtlinie:

EG-Richtlinie über Flora, Fauna, Habitat 

IMB: 

Beauftragter für das integrierte 
Management-System 

KrW-/AbfG: 

Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz

SüwVKan: 

Selbstüberwachungs-Verordnung Kanal 

UHG: 

Umwelthaftungsgesetz 

Umweltauditgesetz: 

Umsetzung der Verordnung (EWG) 
Nr. 761/2001 in deutsches Recht 

UMB: 

Umweltmanagement-Beauftragter 

UVP: 

UmweltVerträglichkeits-Prüfung 

VAwS: 

Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdeten Stoffen 

VwVwS: 

Verwaltungsvorschrift über die Einstufung
wassergefährdender Stoffe in
Wassergefährdungsklassen 

WHG:

Wasserhaushaltsgesetz

Litteratur:

(1) CWS miljøerklæringer i 1995, 1998 og
2001; forenklede versioner i 1996, 1997, 1999,
2000, 2002, 2003. 
(2) CD-Color Miljøerklæring 2004. 
(3) Ledetråd "Miljø-udvirkninger i virksomhe-
den", Umweltbundesamt Berlin 1999. 
(4) Ledetråd "Miljø-identificerede data i virk-
somheden", Umweltbundesamt Bonn/Berlin
1997. 
(5) Umweltbundesamt, "Bidrag til en holdbar
udvikling - mål for miljøkvaliteten", Erich
Schmidt-Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-503-
05947-4. 
(6) Herzog, Putting Responsible Care into
practice, page 5, Responsible Care Status
Report: Europe 2002, CEFIC, Bruxelles, 
June 2003. Europe 2002, CEFIC, Bruxelles,
June 2003. 
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