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1. INDLEDNING 
 
Vald. Birn A/S i Holstebro er et jernstøberi og maskinfabrik. Virksomheden 
producerer emner af støbejern. En stor del af de støbte emner bearbejdes på 
maskinfabrikken. 
 
Med denne godkendelse gives der tilladelse til etablering af et anlæg til 
presning af briketter og anvendelse af briketterne som råvare i produktionen 
af støbegods. Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til 
virksomhedens miljøgodkendelse fra 4. februar 2005.  
 
Briketterne består af dæktråd (ståltråd fra neddelte dæk), metalspåner 
(spåner fra bearbejdning af støbejernsemner, herunder virksomhedens egne 
metalspåner) og grafit, som presses sammen. Briketterne smeltes 
efterfølgende sammen med virksomhedens øvrige jernråvarer. 
 
Briketanlægget giver anledning til støjemission. For at sikre at anlægget ikke 
medfører, at grænseværdierne for støj ved boliger overskrides, er der stillet 
vilkår om, at anlægget ikke må være i drift om aftenen og natten, før 
anlægget er støjdæmpet, og støjen er dokumenteret. Briketanlægget og 
anvendelsen af briketter vurderes ikke at give anledning til væsentlig øget 
emission af lugt eller forurenende stoffer til luften.  
 
Det vurderes, at briketanlægget og anvendelsen af briketterne ved sin art, 
størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for 
omgivelserne og virkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse 
med miljøgodkendelsen. 
 
Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 
 



 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed anlæg til presning af briketter af dæktråd, 
metalspåner og grafit samt anvendelse af briketterne som råvare i 
produktionen af støbejern.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses-
loven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode på 
8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen 

indtræder. 
 
Indretning og drift 
B1 Driften af briketanlægget skal forgå indenfor tidsrummet mandag-

fredag.  
Briketanlægget må dog ikke være i drift om aftenen og natten, før 
det er foretaget støjdæmpning af anlægget, og det er dokumenteret 
overfor tilsynsmyndigheden, at støjbidraget fra briketanlægget ikke 
medfører overskridelse af virksomhedens støjgrænser. 
Dokumentationen skal ske i overensstemmelse med vilkår C3. 
 
Indtil dokumentationen foreligger og er accepteret af 
tilsynsmyndigheden, må briketanlægget kun være i drift mandag-
fredag kl. 6.30-18.00. 

 
B2 Kørsel til og fra hal 24 skal foregå indenfor tidsrummet mandag-

fredag kl. 6.30-18.00.  



 

B3 Porte, døre, vinduer og lignende i hal 24 skal holdes lukkede, når 
briketanlægget er i drift. Porte og døre må kun være åbne i 
forbindelse med nødvendig transport og færdsel. 

 
B4 Læsning og aflæsning af briketter og råvarer til briketanlægget skal 

ske indendørs for lukkede porte, døre, vinduer og lignende.  
 
B5 Porten i hal 24 skal være forsynet med automatisk portlukke, som 

sikrer, at porten kun er åben under ind- og udkørsel. 
 
Støj 
C1 Virksomheden skal senest 6 måneder efter, at godkendelsen er taget i 

brug, dokumentere kildestyrken og støjbidraget fra briketanlægget og 
lade støjbidraget indgå i en beregning af virksomhedens samlede 
støjbidrag i omgivelserne. 
 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 
måned efter, at målingen er gennemført. Dokumentationen skal 
indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

 
C2 Tilsynsmyndigheden kan herudover bestemme, at virksomheden skal 

dokumentere støjen i forbindelse med briketanlægget, herunder den 
interne transport, og lade støjbidraget indgå i virksomhedens 
beregninger af det samlede støjbidrag i omgivelserne. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen.  

 
Kontrol af støj 

 Krav til målinger 
C3 Støjen skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 

vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern 
støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Måling skal foretages, når briketanlægget er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis virksomhedens støjgrænser er overholdt, kan der 
højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden.  



 

 
Definition på overholdte støjgrænser 

C4 Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller 
beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig 
med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger.  

 
Affald 

Bortskaffelse af affald 
D1 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
Jord og grundvand 
E1 Opbevaring af dæktråd skal ske indendørs på tæt befæstet areal.  
 
E2 Nedgravet brønd til opsamling af køle- og smøremiddel fra presning 

af briketter og eventuel rørledning fra bås med metalspåner til 
opsamlingsbrønden skal til enhver tid være tæt. 
 

E3 Slanger/rørledninger mellem opsamlingsbrønden og palletank til 
opbevaring af køle- og smøremidler skal til enhver tid være tætte og 
være synlige for inspektion.  
 

E4 Virksomheden skal mindst en gang hvert 3. år, 1. gang senest i 2013, 
kontrollere, at nedgravet brønd til opsamling af køle- og 
smøremiddel fra presning af briketter og eventuel rørledning fra bås 
med metalspåner til opsamlingsbrønden er tæt. 
 
Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings 
”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 
1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990. 
Kontrollen skal udføres efter ”normal tæthedsklasse” for brønden og 
”skærpet tæthedsklasse” for rørledningen.  
 
Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret 
firma. Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er 
foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 
måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, 
skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen 
skal udbedres snarest muligt. Opsamlingsbrønden må ikke tages i 
drift igen, før lækagen er udbedret. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Hvis 
opsamlingsbrønden og rørledning er tæt, kan der maksimalt kræves 



 

tæthedskontrol én gang hvert år.  
 
Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af 
virksomheden. 
 

E5 Virksomheden skal løbende føre visuel kontrol med, at 
slanger/rørledninger mellem opsamlingsbrønd og palletank til 
opsamling af køle- og smøremiddel er tætte. Utætheder skal snarest 
muligt udbedres. 
 

E6 Virksomheden skal mindst en gang årligt, første gang i 2013, 
gennemgå belægningen i hal 24, hvor der er oplag af dæktråd, 
metalspåner og køle- og smøremiddel, for revner, utætheder eller 
skader. Viser gennemgangen revner, utætheder eller skader skal disse 
snarest muligt udbedres. 
 
Resultatet af gennemgangen skal senest en måned efter 
gennemgangen er foretaget sendes til tilsynsmyndigheden sammen 
med dokumentation for eventuel reparation. 

 
Indberetning/rapportering 
 Journalføring 
F1 Der skal føres journal over: 

• Dato for eftersyn af briketanlægget, herunder reparationer og 
udskiftninger 

• Oplysninger om evt. forekommende driftsforstyrrelser/uheld 
• Forbrug af dæktråd, metalspåner, grafit 
• Anvendte mængder dæktrådsbriketter til produktion af støbejern 
• Producerede mængder affald, opdelt på typer. 

  
Opbevaring af journaler 

F2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes 
til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
F3 Virksomheden skal en gang årligt fremsende en rapport med 

oplysninger om forbrug af dæktråd, metalspåner, grafit og den 
anvendte mængde briketter til produktion af støbejern.  
 
Oplysningerne kan indgå i virksomhedens øvrige årlige indberetning 
til tilsynsmyndigheden. 

 
Ophør 
G1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 



 

bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 



 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Hovedhensynet ved meddelelse af godkendelsen er, at det ansøgte vurderes 
at kunne drives uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, når 
driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.  
 
Der er lagt vægt på, at gældende vilkår for støj, lugt og luft i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 4. februar 2005 fortsat skal kunne overholdes efter 
igangsætning af driften af briketanlægget og anvendelse af de producerede 
briketter som råvare i støberiprocessen.  
 
Etablering af det ansøgte giver ikke anledning til forøget kørsel til og fra 
virksomheden. 
 
Det vurderes endvidere, at virksomheden har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af 
bedst tilgængelige teknik. 

 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Virksomheden er beliggende i byzone. Området er omfattet af lokalplan 180 
fra 1985 og udlagt til industri. Briketanlægget og råvarerne til anlægget 
placeres i bygning hal 24 på den nordvestlige del af grunden indenfor 
lokalplanområdet. 
 
Området, hvor virksomheden ligger, er et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Der skal derfor være skærpet opmærksomhed på, at 
indretningen og driften af anlægget ikke medfører forurening af jord og 
grundvand, se afsnit 3.2.10. 
På virksomhedens areal er der en vandforsyningsboring (DGU nr. 64.662). 
Boringen anvendes til industriformål (ikke drikkevandskvalitet). 
 
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 64 (Heder og klitter på Skovbjerg 
Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede). Området består af Habitatområde H57 
og H225 og ligger ca. 6 km syd-vest for virksomheden. Umiddelbart øst og 
syd for virksomheden er der områder, der er registreret efter 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
Projektet vurderes ikke at påvirke naturområderne. 
 
 



 

3.2.2 Generelle forhold 
Der er fastsat vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis driften af 
briketanlægget ikke er igangsat inden 2 år fra godkendelsens dato. Vilkåret 
er fastsat i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 19 om fastsættelse af 
en tidsfrist for udnyttelse af godkendelsen.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
De fastsatte vilkår (vilkår B1 til B5) er alle fastsat af hensyn til støj: 
 
Der er søgt om tilladelse til døgndrift af briketanlægget på hverdage 
(mandag til fredag). Anlægget er ikke i drift i weekenden. Virksomheden har 
fremsendt projekt for støjdæmpning af anlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at 
drift om aftenen og natten ikke er muligt indenfor rammerne af de gældende 
støjgrænser, før støjdæmpningen af anlægget er gennemført, se også afsnit 
3.2.7 om støj. 
 
Der er derfor fastsat vilkår (vilkår B1), der begrænser driften af anlægget til 
dagtimerne, kl. 06.30-18.00, indtil anlægget er støjdæmpet, og det er 
dokumenteret, at støjbidraget fra anlægget ikke medfører overskridelse af 
støjgrænserne. Hvis støjgrænserne overholdes, kan anlægget også være i 
drift på hverdage om aftenen kl. 18.00-22.30 og om natten kl. 22.30-06.30. 
 
Den støjmæssige betydning af intern kørsel med briketter til smelteovnene 
og retur er ikke dokumenteret, og det er ikke sandsynliggjort, at der 
støjmæssigt er plads til støjbidraget i omgivelserne indenfor de gældende 
støjgrænser for aften- og natperioden, som er de støjmæssigt mest kritiske 
perioder. Virksomheden har supplerende oplyst, at kørslen mellem smelteriet 
og hal 24 kun vil foregå i dagtimerne. Dette fastsættes derfor som vilkår 
(vilkår B2). Vilkåret fastsættes, så det gælder al kørsel til og fra hal 24, dvs. 
også transport af virksomhedens egne metalspåner til hal 24, transport af 
overskudssand fra smelteri til hal 24 og til- og frakørsel af lastbiler med 
råvarer. Mht. lastbiltransport med råvarer foregår dette i henhold til den 
foreliggende støjdokumentation for virksomheden fra 1999/2002 i forvejen i 
dagtimerne på hverdage. Transporten af de nye råvarer i forbindelse med 
briketanlægget erstatter transporten af nogle af de nuværende transporter 
med råvarer.  
 
For at begrænse støjen i omgivelserne er der stillet vilkår om, at porte, døre 
og vinduer i hal 24 skal holdes lukkede, når briketanlægget er i drift (vilkår 
B3). For at undgå støjgener i forbindelse med håndtering af briketter i hal 24 
og i smelteriet samt ved aflæsning af råvarer til briketanlægget er der 
endvidere stillet vilkår om, at al læsning og aflæsning af brikker og råvarer 
til briketanlægget skal foregå indendørs for lukkede porte, døre, vinduer 
(vilkår B4). 
 



 

Porten i hal 24 vil blive forsynet med automatisk portlukke. Etablering af 
automatiske portlukke vurderes at være en væsentlig foranstaltning til at 
sikre, at porten kun er åben i forbindelse med ind- og udkørsel. Det 
fastsættes derfor som vilkår, at porten skal være forsynet med automatisk 
portlukke (vilkår B5). 
 
3.2.4 Luftforurening 
Til produktion af briketter anvendes dæktråd fra oparbejdning af dæk, 
metalspåner fra bearbejdning af støbejernsemner, herunder virksomhedens 
egne spåner fra bearbejdning af emner på maskinfabrikken, samt grafit. 
Fordelingen forventes at være 50 % dæktråd og 50 % spåner. Grafit tilsættes 
med ca. 40 kg pr. time. 
 
Dæktråd har en renhed på ca. 98 % ståltråd og 2 % gummi. Spånerne kan 
indeholde køle- /smøremiddel. Køle-/smøremiddel frigøres ved presning af 
spånerne til briketter og opsamles i palletank via opsamlingsbrønd. 
 
Der er ingen luftemission fra briketanlægget. 
 
Briketterne smeltes sammen med virksomhedens øvrige jernråvarer i 
smelteovnene i smelteriet, hvor andelen af briketter vil udgøre 10-15 % af 
den samlede smelte. 
 
Virksomheden har fået foretaget sammenlignende målinger af emissionen 
fra smelteovnene under forsøg med smeltning af briketter. Der er foretaget 
en måling under henholdsvis smeltning med normale råvarer og smeltning 
med briketter. Ved forsøget udgjorde andelen af briketter 10-15 % af den 
samlede smelte. Målerapporten er vedlagt ansøgningen, jf. bilag A.  
 
Målingerne viser en mindre forøgelse af emissionen af svovldioxid og 
formaldehyd ved smeltning med briketter i forhold til smeltning uden 
briketter. Formaldehyd øges fra <0,02 mg/Nm3 til 0,05 mg/Nm3. 
Emissionsgrænsen for formaldehyd er 5 mg/Nm3. Svovldioxid øges fra 0,4 
mg/Nm3 til 1,0 mg/Nm3. Emissionsgrænsen for svovldioxid er 400 mg/Nm3. 
For begge stoffer er der således langt op til grænseværdien. Emissionen af 
øvrige stoffer er uændret eller mindre ved smeltning med briketter. 
Værdierne vurderes desuden at være lave.  
 
På baggrund af målingerne og da briketterne udgør en mindre del af den 
samlede smelte, vurderes den ansøgte anvendelse af briketter ikke at 
medføre væsentlige ændringer i virksomhedens luftemission. 
 
3.2.5 Lugt 
I forbindelse med emissionsmålingerne, jf. afsnit 3.2.4, er der foretaget en 
lugtmåling. Lugt er dog kun bestemt under smeltning af dæktråd, hvor der er 
målt 580 LE/m3.  



 

På baggrund af briketternes sammensætning og andelen af briketter i den 
samlede smelte vurderer Miljøstyrelsen, at anvendelsen af briketter ikke vil 
medføre væsentlige ændringer i virksomhedens lugtemission. 
 
I miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 (vilkår 3.2.11) er der grænseværdier 
for, hvor meget virksomheden samlet må bidrage med af lugt i 
omgivelserne. Miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 (vilkår 3.10.1 og 
3.10.2) giver endvidere Miljøstyrelsen mulighed for at kræve, at 
virksomheden foretager lugtmålinger og dokumenterer, at grænseværdierne 
er overholdt. 
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for fastsættelse af 
yderligere vilkår vedr. lugt. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Det ansøgte medfører ikke spildevand eller overfladevand. 
 
3.2.7 Støj 
I miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 er der vilkår om grænseværdier for 
virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne (vilkår 3.2.6, herunder 
bilag 3). Støj i forbindelse med briketanlægget er omfattet heraf. 
 
Virksomheden har foretaget måling og beregning af støjen fra briketpressen. 
Med porten lukket er kildestyrken bestemt til 80 dB(A). Støjbidraget ved 
nærmeste nabo, 220 m fra hal 24, er beregnet til 28 dB(A). 
Med porten åben er kildestyrken bestemt til 91 dB(A). Støjbidraget ved 
nærmeste nabo, 220 m fra hal 24, er beregnet til 39 dB(A). 
I afstanden 400 m er støjbidraget beregnet til 23 og 39 dB(A) ved 
henholdsvis lukket og åben port. 
 
Seneste støjdokumentation for virksomheden er fra 2002. 
Støjdokumentationen viser følgende støjbidrag ved nærmeste boliger (I-1, I-
2 og I-3): 
 
Tabel 1. Støjbidrag uden briketpresse 
Mandag til fredag Beregnet støjbelastning dB(A) 

(beregnet ubestemthed i parentes) 
Grænseværdi dB(A)1) 

 I-12) I-22) I-32)  
Dag    kl. 06.30-18.00 40,8 (1,7) 42,5 (1,8) 39,9 (1,7) 45 
Aften kl. 18.00-22.30 40,4 (1,7) 39,7 (1,7) 39,4 (1,7) 40 
Nat    kl. 22.30-06.30 40,4 (1,7) 41,7 (2,3) 39,5 (1,7) 40 
1) Grænseværdier iht. miljøgodkendelse af 4. februar 2005 
2) I-1: Ved Vængerne, vestligt hjørneskel af Hvedevænget 12-14 (boligområde øst) 
 I-2: Ellebækvej, Sortestien ved skel til Kuhlausvej 24 (boligområde nord) 
 I-3: Frøjk Møllevej 69 (boligområde øst)  
 



 

Støjdokumentationen fra 2002 viser, at i I-1 om aftenen og natten og i I-2 
om natten er støjgrænserne overholdt under indregning af ubestemtheden. I 
øvrige tidsrum og i beregningspunkt I3 er støjgrænserne overholdt uden 
indregning af ubestemtheden.  
 
Ved godkendelse af nye aktiviteter må ubestemtheden ikke indregnes i 
vurderingen af, om støjgrænserne er overholdt, og nye aktiviteter må ikke 
være en hindring for, at støjgrænserne kan overholdes. 
 
Suppleres det samlede støjbidrag fra 2002 med støjbidraget fra 
briketpressen, kan det samlede støjbidrag inkl. briketpressen beregnes til 
værdierne i tabel 2. Der er taget udgangspunkt i, at porten er lukket, og at 
støjbidraget forøges med 28 dB(A) i I-2 og 23 dB(A) i I-1 og I-3 (der er 
større afstand til boligerne mod øst). De beregnede samlede støjbidrag er af 
orienterende karakter, da de eksakte bidrag fra briketpressen i de tre 
beregningspunkter ikke er kendt. Beregningerne er endvidere uden 
indregning af støj fra intern transport i form af truckkørsel i forbindelse med 
briketanlægget, se også afsnit 3.2.3. 
 
Tabel 2. Støjbidrag inkl. briketpresse, port i hal 24 lukket  
Mandag til fredag Beregnet støjbelastning dB(A)

 
Grænseværdi dB(A)1)

 I-12) I-22) I-32)  
Dag    kl. 06.30-18.00 40,9 42,7 40,0 45 
Aften kl. 18.00-22.30 40,5  40,0 39,5 40 
Nat    kl. 22.30-06.30 40,5 41,9 39,6 40 
1) Grænseværdier iht. miljøgodkendelse af 4. februar 2005 
2) I-1: Ved Vængerne, vestligt hjørneskel af Hvedevænget 12-14 (boligområde øst) 
 I-2: Ellebækvej, Sortestien ved skel til Kuhlausvej 24 (boligområde nord) 
 I-3: Frøjk Møllevej 69 (boligområde øst)  
 
Som det fremgår, sker der selv med porten lukket, en forøgelse af støjen i 
omgivelserne ved idriftsætning af briketpressen. Støjgrænsen i I-1 om 
aftenen og natten og i I-2 om natten vil være overskredet.  
 
Virksomheden har supplerende fremsendt et projekt for dæmpning af  
kildestyrken med 13 dB(A), se bilag A. Dæmpningen sker ved montering af 
rockfon elementer omkring briketpressen.  
 
Hvis støjen fra briketpressen reduceres til 15 dB(A) i omgivelserne (220 m 
fra hal 24), vil støjbidraget fra briketpressen ikke være betydende for 
nærliggende boliger, og briketanlægget vil ikke være en hindring for, at 
støjgrænserne om aftenen og natten kan overholdes (40 dB(A) + 15 dB(A) = 
40,0 dB(A) ). Støjgrænserne i dagtimerne vurderes at kunne overholdes uden 
støjdæmpning. 
 



 

Det fastsættes derfor som vilkår, at anlægget kun må være i drift i 
dagtimerne, ind til anlægget er støjdæmpet, og det er dokumenteret overfor 
Miljøstyrelsen, at støjgrænserne er overholdt (vilkår B1). 
Da briketanlægget uden støjdæmpning er en væsentlig støjkilde, og de 
foreliggende målinger ikke er foretaget som ”Miljømåling - ekstern støj” af 
godkendt laboratorium, som sikrer kvaliteten af målingerne, er der endvidere 
fastsat vilkår om, at støjen fra anlægget skal dokumenteres, når 
godkendelsen er taget i brug (vilkår C1). Hvis der foretages støjdæmpning af 
anlægget, og dokumentationen af støjbidraget i omgivelserne efter 
støjdæmpning gennemføres, jf. vilkår B1, indenfor fristen i vilkår C1, 
erstatter dokumentationen af det støjdæmpede anlæg, den dokumentation, 
der skal foretages efter vilkår C1. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
 
Der er fastsat vilkår om, der skal fremsendes kopi af dispensation fra 
kommunen, hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via 
kommunal indsamlingsordning, da miljøgodkendelsen fra 4. februar 2005 
ikke har krav herom. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Råvarerne til briketproduktionen (Dæktråd, metalspåner og grafit) aflæsses i 
hal 24. Dæktråd og metalspåner opbevares i særligt indrettede båse. Grafit 
opbevares i bigbags. Køle- /smøremiddel fra båsen med metalspåner og fra 
presning af briketter opsamles i en nedgravet opsamlingsbrønd og pumpes til 
palletank, der står på gulvet i hallen. 
 
Oplag af dæktråd, metalspåner samt opsamling og oplag af køle- 
/smøremiddel vurderes potentielt at kunne udgøre en risiko for jord- og 
grundvandsforurening. 
 
I miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 er der vilkår for opbevaring af 
flydende og væskeafgivende stoffer, herunder affald (vilkår 3.5.5). Oplaget 
af metalspåner og køle- /smøremiddel er omfattet af vilkåret. Vilkåret sikrer 
mod, at der sker forurening af jord og grundvand fra oplag af stofferne. 
 
Gulvet i hallen er af beton og uden afløb og vurderes umiddelbart at kunne 
opfylde kravet i vilkår 3.5.5 for oplaget af metalspåner og køle- 
/smøremiddel, hvis det sikres, at der ikke kan løbe stoffer ud af hallen. 
 
Oplag af grafit vurderes at være omfattet af vilkår 3.5.8 i miljøgodkendelsen 
af 4. februar 2005 for faste og pulverformede stoffer. 
 



 

Oplag af dæktråd kan eventuelt lægges under kategorien skrotoplag, som der 
er vilkår for i miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 (vilkår 3.5.2). I henhold 
til vilkår 3.5.2 skal skrot som hovedregel oplagres indendørs. Miljøstyrelsen 
vurderer, at oplagring af dæktråd indendørs i hal 24, som det er beskrevet i 
ansøgningen, er hensigtsmæssig af hensyn til jord- og 
grundvandsbeskyttelsen. Det fastsættes derfor som vilkår, at oplag af 
dæktråd skal ske indendørs på befæstet areal (vilkår E1). 
 
For at sikre mod jord- og grundvandsforurening fra den nedgravede 
opsamlingsbrønd er der stillet vilkår om, at brønden skal være tæt, og der er 
stillet vilkår om regelmæssig tæthedskontrol af brønden (vilkår E2 og E4). 
 
Der er endvidere stillet vilkår om regelmæssig kontrol af belægningen i 
hallen, så det sikres, at belægningen til stadighed giver den fornødne 
sikkerhed mod udsivning af stoffer (vilkår E6). 
 
Endelig er der stillet vilkår om, at slanger/rørledninger mellem 
opsamlingsbrønd og palletank til opsamling af køle- og smøremiddel skal 
være tætte og løbende efterses (vilkår E3 og E5). 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Briketanlægget giver ikke anledning til forøget til- og frakørsel til 
virksomheden, idet de nye råvarer (dæktråd, spåner og grafit) erstatter de 
råvarer, som anvendes i dag.  
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der er stillet vilkår om journalføring og opbevaring af journaler. Vilkårene 
supplerer vilkårene i miljøgodkendelsen af 4. februar 2005. 
 
Der er endvidere stillet vilkår om årlig indberetning af råvareforbrug i 
forbindelse med briketanlægget og anvendte mængder briketter. 
Indberetningen supplerer kravet om indberetning i vilkår 3.2.21 i 
miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 og kan ske som en del af denne 
indberetning. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er ikke risiko for væsentlig forøget forurening ved driftsforstyrrelser 
eller uheld. Der er derfor ikke stillet vilkår i forbindelse hermed.  
 
Virksomheden er i henhold til § 71 i miljøbeskyttelsesloven forpligtet til 
straks at underrette Miljøstyrelsen, hvis der sker væsentlig forurening eller 
miljøskade eller er overhængende fare for forening eller miljøskade. I 
miljøgodkendelsen af 4. februar 2005 er der endvidere vilkår (vilkår 3.2.16) 
om underretning af tilsynsmyndigheden om væsentlige driftsforstyrrelser 
eller uheld af miljømæssig betydning. Disse krav gælder også for driften af 
briketanlægget. 



 

 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det 
ansøgte vurderes ikke at medføre risiko for uheld, der kan medføre væsentlig 
forøget forurening. Der er derfor ikke behov for fastsættelse af vilkår for 
forebyggelse og afhjælpning af større uheld. 
 
3.2.16 Ophør 
Der er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 16 fastsat 
vilkår om virksomhedens forpligtelser i forbindelse med ophør af driften af 
briketanlægget. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden har oplyst, at det er nyt, at dæktråd kan anvendes til 
smeltning og fremstilling af jernvarer. Der er derfor ikke oplysninger om 
BAT. 
Virksomheden har endvidere oplyst, at presning af briketter ud fra spåner er 
velafprøvet teknologi. Det ansøgte briketanlæg kan fremstille et produkt, 
som er let at håndtere og ikke forurener væsentligt ved smeltning. 
 
Virksomheden er omfattet af BREF dokumentet for støberier og det 
tværgående BREF dokument om oplag. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af 
bedste tilgængelige teknik. Der lægges vægt på, at: 
• Anvendelsen af dæktråd og metalspåner bidrager til øget genanvendelse 

af skrotmetal, 
• Kvaliteten af råvarer sikres efter modtagelsen ved, at der sker separat 

opbevaring af råvarerne (opbevaring sker i adskilte båse) og opbevaring 
af skrot sker indendørs og på en tæt overflade, 

• Der sker separat opsamling og opbevaring af affald, hvilket optimerer 
mulighederne for bortskaffelse/genanvendelse af affaldet, 

• Opbevaring og håndtering af råvarer og affald sker, så jord- og 
grundvandsforurening forebygges, 

• Porte, døre og vinduer holdes lukkede (støjreducerende foranstaltning), 
• Der etableres automatisk portlukke (støjreducerende foranstaltning), 
• Der er ingen transportaktiviteter i forbindelse med briketanlægget om 

natten (støjreducerende foranstaltning) 
• Briketanlægget støjdæmpes, hvis anlægget skal være i drift om aftenen 

og natten. Ved gennemførelse af støjdæmpningen er briketanlægget ikke 
en betydende støjkilde. 

 
 
 



 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Holstebro Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Holstebro Onsdag og 
på www.mst.dk den 21. marts 2012. 
Der er modtaget to henvendelser vedrørende ansøgningen med anmodning 
om at få tilsendt ansøgningsmaterialet og udkast til miljøgodkendelse. 
Der er ikke modtaget bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse.  
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse. 
 



 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. 
februar 2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført 
i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse, overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens hovedaktivitet med produktion af støbejern er omfattet af 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt nr. A102, Jern- og 
stålstøberier med en produktionskapacitet på mere end 20 tons pr. dag. (i) 
(s). Væsentlige biaktiviteter er maskinfabrik og malerafdeling.  
Briketanlægget er en biaktivitet til støbejernsproduktionen. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler 
i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes 
senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil 
således senest ske i 2020. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt i forhold til VVM-reglerne. 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan siges at være ”til 
skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, 
endsige VVM.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af Natura 2000-områder. Det ansøgte 
påvirker ikke Natura 2000-områder og er derfor ikke omfattet af reglerne i 
habitatbekendtgørelsen.  

 



 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 
• Revurderet miljøgodkendelse af 4. februar 2005 af virksomheden Vald. 

Birn 
• Miljøgodkendelse af 16. juni 2011 af 5.900 liter overjordisk olietank til 

tankning af køretøjer 
• Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse af kapaciteten i 

kernemageriet. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk den 10. 
september 2012. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Alleé, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 8. oktober 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 



 

modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- 
og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen, indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Holstebro Kommune – kommunen@holstebro.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt – midt@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforrening – dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds Limfjord Syd – ajj-7600@webspeed.dk 
Noah – noah@noah.dk 
Vængernes Grundejerforening v/Jens Laurberg – jenslaurberg@gmail.com  
Peter Hansen – p.l.stendorf@gmail.com 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
 



 

 

 
Holstebro, den 13. februar 2012 

 

Side 1 af 6  

Ansøgning om miljøgodkendelse af anlæg til presning af briketter 
 

 
Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed - Bilag 3 
 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. 

1 Vald Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro. Telefon nr.: 9910 2030 

2 og 
3 

Vald Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro. Matrikelnr.: 2a m.fl. Frøjk, Holstebro Jorder.  
CVR.nr.: 4465 1017, P nr.: 1.001.856.087 
Telefon nr.: 99102030 

4 Kontaktperson Henrik Gregersen Telefon nr,: 99102055 

B Oplysninger om virksomhedens art. 

5 
Listebetegnelse A102 jf. godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr. 1640 af 13/12/2006 . 
Hovedaktivitet er fabrikation af støbejern og væsentlig biaktivitet er maskinfabrik og 
malerafdeling. 

6 

Der ansøges om tilladelse til en driftmæssig kapacitetsudvidelse ved produktion af briketter. 
Anlægget består af en udkradser som skal blande dæktråd og spåner. Materialet doseres ned i en 
briketpresse som presser dæktråd, spåner og grafit. 
De færdige briketter opsamles i transportkasser og køres til smelteovne, hvor det anvendes ved 
smeltning af jern. 
Dæktråd, spåner og grafit leveres fra underleverandør med lastbil. Der er indrettet båse til 
materialet, hvor det aflæsses. Grafit leveres i bigbag og skal doseres i blandingen med en snegl. 
Anlægget placeres i hal 24 som bliver lukket med en port. 

7 Ikke omfattet af risikobekendtgørelse, BEK nr. 1666 af 14/12/2006 bilag 1. 

8 Projektet er ikke midlertidig. 

C Oplysninger om etablering. 

9 Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige ændringer. 

10 
Montering anlægget forventes færdig i februar 2012. Derefter skal der foretages indkørings forsøg  
med blandingsforhold og drift af anlægget. 

D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed. 

11 
Virksomhedens placering er angivet på kort i bilag 1 med angivelse af placering af Hal 24. 
Placering af den nye anlæg til fremstilling af briketter ses i bilag 2. 

12 Anlægget er placeret i et område af virksomheden hvor der i forvejen håndteres skrot. 

13 Driftstiden for anlæg til presning af briketter er hverdage i døgndrift. 

14 
Antallet af til- og frakørsler er den samme som nu. 
De nye råvarer, (dæktråd, spåner og grafit) erstatter de råvarer vi bruger i dag, så der er ikke flere 
til- og frakørsler. 

E Tegninger over virksomhedens indretning. 

15 

I bilag 2 ses placering af anlæg. Hele anlægget er placeret i bygning hal 24. Der er ingen afløb til 
spildevand i hallen. Kølesmøremiddel fra spåner opsamles brønd ved bås til spåner og i palletank 
under udkradser. Der er ingen udsugning og afkast fra anlæg. 
Gulvet i hal 24 er fremstillet af beton. Brønden til opsamling af kølesmøremiddel er fremstillet af 
PVC. Brønden er nedgravet, der er ikke mulighed for at inspicere brønden udvendig for 
utætheder.  
Dimensionerne på brønden er følgende:  
Diameter x dybden: 0,6 m x 2 m Opsamlingskapacitet: 560 l 
Brønden fungere som opsamling og der er monteret en dykpumpe i brønden. Kølesmøremiddel 
pumpes op i palletanken. 
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F Beskrivelse af virksomhedens produktion. 

16 

Produktionskapacitet forventes at være 5000 ton pr år, Ved forbrug af 50 % dæktråd og 50% 
spåner. Tilsætningen af grafit vil være ca. 40 kg pr. time. 
Årlig forbrug af:  
Dæktråd = 2500 ton,  Spåner = 2500 ton,  Grafit = 200 ton. 
Dæktråd kommer fra: Imdex A/S, Holmevej 13, 9640 Farsø 
Dæktråden har en renhed på ca. 98 % ståltråd og 2 % gummi. Imdex A/S behandler ca. 15.000 
dæk pr. år. Alle typer dæk bliver neddelt i tre fraktioner: 65 % gummigranulat, 20 % ståltråd og 
10% tekstil og 5 % spild (alt sammen i vægt%). Der genanvendes altså mindst 85 % af dækkene i 
dag. Imdex har i dag en produktion der giver ca. 2.500 tons tråd om året. 
Der oplagres maximalt 25 ton dæktråd i hal 24. 
Spåner kommer fra: KP Komponenter A/S, Birkevej 2, 6971 Spjald 
Spånerne kommer fra bearbejdning af støbejernsemner med CNC centre og CNC drejemaskiner. 
KP Komponenter har i dag ca. 2.500 tons spåner pr. år. 
Der oplagres maximalt 25 ton spåner i hal 24. 
Der anvendes også egne spåner, som kommer fra bearbejdning af emner på maskinfabrikken. 
 

17 

Dæktråd, spåner og grafit leveres fra underleverandør med lastbil. Der er indrettet båse til 
materialet, hvor det aflæsses. Grafit leveres i bigbag og skal doseres i blandingen med en snegl. 
Anlægget placeres i hal 24, som bliver lukket med en port. 
Dæktråd og spåner transporteres med truck ved hjælp af special-skovl til udkradser. Heri blandes 
materialet og doseres ned i briketpressen. Der doseres også grafit i briketpressen. 
Kølesmøremiddel fra spåner opsamles i palletank. 

18 i.r. 

19 Der er ingen mulige driftsforstyrrelse som kan medføre forurening. 

20 Ingen særlige forhold. 

G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik. (BAT) 

21 

Presning af briketter ud fra spåner er velafprøvet teknologi. Det nye er at dæktråd kan anvendes 
til smeltning og fremstilling af jernemner. Anlægget kan fremstille et produkt som er let at 
håndtere, ikke forurener væsentlig ved smeltning. 
Det er et helt nyt at dæktråd kan anvendes ved smeltning af jern. Det er et forholdevis ren 
produkt, 98 % dæktråd og 2 % gummi (vægt %).  Derfor er ikke oplysninger om (BAT) anvendelse 
af dæktråd til smeltning af jern.  

H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. 

 Luftforurening 

22 

Der er ingen luftforurening fra anlægget. 
Dæktråden har en renhed på ca. 98 % ståltråd og 2 % gummi. 
Der er foretaget en emissionsmåling på afkast fra smelteovne. Målingerne er foretaget ved 
forsøgskørsel:  

 Smeltning uden dæktråd.  

 Smeltning med dæktråd.  
Målerapport vedhæftet som bilag til ansøgning. 
Målingerne viser at der ikke er nogen væsentlig forskel ved produktion med og uden dæktråd. 
Målingerne viser også at smeltning med dæktråd ikke bidrager væsentlig til forurening af luften. 

23 Ingen emissioner fra diffuse kilder. 

24 Ingen emissioner fra opstart og nedlukning af anlægget. 

25 i.r. 
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 Spildevand 

26 i.r. 

27 i.r. 

28 i.r. 

29 i.r. 

 Støj 

30 

Der interne støjkilder i hal 24 er følgende: 
Støj fra briketpresse med hydraulikstation. Støj fra transport af materialer, herunder kørsel med 
truck og aflæsning med lastbil i båse. 
Udenfor hal 24 vil der være intern transport med lastbil og truck. 
Måling af kildestyrken viser at støjbidraget ved fra anlægget er følgende: 

 Med port lukket: Leq = 61 dB(A), Beregnet kildestyrke, R= 5: Lw(Ф) = 80 dB 
Beregning af støjkildens bidrag ved nærmeste nabo, 220 meter fra hal 24: Leq = 28 dB(A)  
 

 Med port åben: Leq = 67 dB(A), Beregnet kildestyrke, R= 9: Lw(Ф) = 91 dB 
 
Beregning af støjkildens bidrag ved nærmeste nabo, 220 meter fra hal 24: Leq = 39 dB(A)  
 
Støjgrænsen for boligområde nord og øst for virksomhed er:  
Hverdage, dag = 45 dB(A), hverdage, aften = 40 dB(A), hverdage, nat = 40 dB(A) 
Se evt. bilag støjmålinger på dæktrådspresse. 
Intern transport: 
Briketter transporteres ved hjælp af truck i stålkasser fra briketpresse til smelteriet. 
Der vil være 5 -12 kørsler fra briketpresse til smelteovne og retur. 

31 Der monteres automatisk port i hal 24, så hallen bliver helt lukket. 

32 
Det forventes at der ikke at anlægget og transporten til og fra anlæg, vil bidrage væsentlig til den 
samlede støjbelastning fra virksomheden. 

 Affald 

33 
Kølesmøremidlet fra bearbejdning af metal har affaldskoden Eak: 12 01 09. Affaldet er en 
blanding af 5% olie og 95% vand.  

34 

Kølesmøremiddel: 
Spåner kan indeholde kølesmøremiddel som stammer fra bearbejdningsprocesser ved 
bearbejdning af støbejern. Kølesmøremiddel frigøres ved presning af briketter og opsamles i 
palletanke.  
Kølesmøremiddel afhentes af godkendt modtager i øjeblikket Jysk Miljørens. Ved afhentning 
udarbejdes affaldsdeklaration til Jydsk Miljørens. 
Den samlede mængde kølesmøremiddelaffald til genanvendelse er i 2010 = 377 ton 
Det forventes at den samlede mængde vil forøges med 90 ton pr. år. 

35 Affaldsmængder for hele virksomheden opgøres i det årlige grønne regnskab. 

36 

Kølesmøremiddelaffald opbevares, oplagres og håndteres således at der ikke er risiko for 
spredning af stofferne til omgivelserne.  
Oplag af dæktråd og spåner foregår inde i bygningen hal 24. Oplaget foregår i særligt indrettede 
båse. Siderne i båsene er fremstillet af stålplade. Gulvet i båsene er fremstillet i beton. Båsene er 
nedfældet med hældning, så kølesmøremiddel bliver opsamlet i opsamlingsbrønd. Der er ikke 
risiko for at der sker forurening af omgivelser. Spild fra anlæg opsamles i palletanke. 
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I Forslag til vilkår og egenkontrol 

37 
Der foretages ikke yderligere end i forhold til eksisterende miljøgodkendelse for området. 
4.11.4.JM Instruktion, Flydende kemikalieaffald til genanvendelse jf. bilag 3 

J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld. 

38 ingen mulige driftsforstyrrelse som kan medføre forurening. 

39 i.r. 

40 i.r. 

K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. 

41 
Ved ophør af driften foretages de nødvendige forholdsregler for at undgå forurening af 
omgivelserne. 

L Ikke-teknisk resume. 

 

Resumé:  
Miljøbelastningen på det eksterne miljø i forbindelse med udvidelsen vurderes ikke at øges. 
Anlægget opstilles i en lukket bygning med betongulv og uden afløb. 
Formålet med projektet er at genanvende dæktråd og spåner til fremstilling af støbejern. 
Projektet er vurderet til at være den bedste for Vald. Birn A/S i forhold til miljø, arbejdsmiljø, 
økonomi og konkurrenceevne. 

 i.r = ikke relevant for denne ansøgning 
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Bilag 1 
 
Virksomhedens placering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
Hal 24 
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Bilag 2 
 
Placering af anlæg til presning af briketter i hal 24: 

Briketpresse 

Udkradser/blandemaskine 

Dæktråd 

Spåner 

Nord 

Opsamling af 

kølesmøremiddel 

fra spåner 



 

 Intern transport fra Hal 24 til smelteri. 



1 
 

Støjmålinger på dæktrådspresse: 

Dato for måling: 3. februar 2012 kl. 09.00 – 09.30 
 
Måleudstyr: Støjmåler, Brüel & Kjær, type 2236. 
 Akustisk kalibrator, type 4230. 
 
Driftsforhold:   Anlægget kører normal, bunden i stålkasser er fyldt med briketter. 
 
 

Støjmåling i hallen ved briketpresse: 

 
Oversigtsskitse med angivelse af måleposition: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måleposition 1:  
 
Leq = 79 dB(A) 
 
 

Frekvensanalyse.          Frekvensvægtning: Linear, 1/1 oktav 

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

70 dB 71 dB 79 dB 77 dB 76 dB 75 dB 71 dB 66 dB 63 dB 
 
 
 
 
 
 
 

2 meter 

X – måleposition 1 

Udkradser Briketpresse 



2 
 

Støjmåling udenfor hal 24: 

 
Oversigtsskitse med angivelse af måleposition: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måleposition 2:  
 
Med port lukket:  Leq = 61 dB(A) Beregnet kildestyrke, R= 5: Lw(Ф) = 80 dB 
 
Beregning af støjkildens bidrag ved nærmeste nabo, 220 meter fra hal 24: Leq = 28 dB(A)  
 
 
Med port åben:  Leq = 67 dB(A)  Beregnet kildestyrke, R= 9: Lw(Ф) = 91 dB 
 
Beregning af støjkildens bidrag ved nærmeste nabo, 220 meter fra hal 24:  Leq = 39 dB(A)  
 
Støjgrænsen for boligområde nord og øst for virksomhed er:  
Hverdage, dag = 45 dB(A), hverdage, aften = 40 dB(A), hverdage, nat = 40 dB(A) 
 
 
Målinger og beregninger er udført af; 
 
Henrik Gregersen, Projektleder - Vald. Birn 
 
 

Hal 24 

Måleposition 2-   

3 meter 

Afstand til presse = 9 meter 

Afstand til port = 5 meter 
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Miljøministeriet Aarhus 
 
Att: Bente E. Jørgensen 
 
 
Angående supplerende oplysninger til ansøgning til miljøgodkendelse af anlæg til presning af 
briketter.  
 
Svar på spørgsmål: 
 

 Emissionsmålingerne er udført ved en briketandel på 10-15 % af den samlede smelte. Vil 
det være samme %-andel briketter, der vil blive anvendt, når anlægget er i drift? 

Svar: 
Ja, det vel være samme %-andel briketter der vil blive anvendt. 
 

 Hvordan er støjen ved nærmeste nabo beregnet? 
Svar: 
Støjen er beregnet i et regneark, som beregner lydeffekten efter kuglemetoden og støjbidraget 
ved nærmeste nabo med 6 dB dæmpning ved en afstandsfordobling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 Støjmålingsresultater Vi r ks . : Val d Bi r n  

 Dat o: 3.  f eb 2012Pos. : k i l de Ki l de: Br i ket pr esse  

                              

 L( A) , t ot : 67 L( A) , bag: 0 Lydef f ek t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91  

 Mål i ng 1 67 Mål i ng 1 0  

 Mål i ng 2 Mål i ng 2 L( A) , v i r ksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67  

 Mål i ng 3 Mål i ng 3 L( A) eq, kor r i ger et  . . . . . . . . . . . . . . . . 67  

 Mål i ng 4 Mål i ng 4  

 Mål i ng 5 Mål i ng 5 Konf i dens i nt er val [ 65, 69]  dB( A)  

                              

 Q       = 4 Sk ( ans l ået )  = 1, 00  dB( A)  

 r  met er  = 9  m Sm           = 0, 70  dB( A)  

 Dr i f t    = 100  % af  r ef . St andar daf v .  = 1, 22  dB( A)  

 Us i kker hed U = 2, 08  dB( A)  

           

 x  met er 10 25 50 100 200 300 400  

 dmp - 1 - 9 - 15 - 21 - 27 - 30 - 33  

 L( A) eq, x 66 58 52 46 40 37 34  

           

          

 Støjmålingsresultater Vi r ks . : Val d Bi r n  

 Dat o: 3.  f eb 2012Pos. : k i l de Ki l de: Br i ket pr esse  

                              

 L( A) , t ot : 61 L( A) , bag: 0 Lydef f ek t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80  

 Mål i ng 1 61 Mål i ng 1 0  

 Mål i ng 2 Mål i ng 2 L( A) , v i r ksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61  

 Mål i ng 3 Mål i ng 3 L( A) eq, kor r i ger et  . . . . . . . . . . . . . . . . 61  

 Mål i ng 4 Mål i ng 4  

 Mål i ng 5 Mål i ng 5 Konf i dens i nt er val [ 59, 63]  dB( A)  

                              

 Q       = 4 Sk ( ans l ået )  = 1, 00  dB( A)  

 r  met er  = 5  m Sm           = 0, 70  dB( A)  

 Dr i f t    = 100  % af  r ef . St andar daf v .  = 1, 22  dB( A)  

 Us i kker hed U = 2, 08  dB( A)  

           

 x  met er 10 25 50 100 200 300 400  

 dmp - 6 - 14 - 20 - 26 - 32 - 36 - 38  

 L( A) eq, x 55 47 41 35 29 25 23  
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 Foregår den interne transport indenfor samme tidsrum som driftstiden for briketanlægget, 

dvs. kl. 6.30 til 18.00? 
Svar: 
Der er sket ændringer i anlæggets drift, der vil være produktion af briketter hele døgnet. 
Der vil også være intern transport i driftstiden. 
Punkt 13 ændres til: Driftstiden for anlæg til presning af briketter er hverdage i døgndrift. 
 
 

 Hvilken vej kører trucken mellem hal 24 og smelteovne?  
Svar: 
Se vedhæftet oversigts med angivelse af intern transport. 
 
 

 Er opsamlingsbrønden i afsnit 36 den samme som opsamlingsbrønden, der er beskrevet i 
afsnit 15, eller er der to opsamlingsbrønde? 

Svar: 
Det er den samme opsamlingsbrønd. Der er kun en opsamlingsbrønd. 
Der er desuden en palletank som er placeret på betongulv. 
 
 

 Af luftfotos kan jeg se, at hal 24 er etableret på et tidspunkt mellem foråret 2007 og 

sommeren 2008. Vi har ikke været involveret i etableringen af hallen. Bliver den brugt til 

andet end briketanlægget? 

Svar: 

Hal 24 bliver brugt til opbevaring af skrot, overskudssand og andre materialer. Hallen en bygget i 

2008 til overdækning af skrot og omgangsjern. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Gregersen 
Projektleder - Miljø 
Vald. Birn A/S 
Frøjkvej 75  -  7500 Holstebro 
Tlf.: +45 99 10 20 55  
E-post: hg@birn.dk 
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Bekendtgørelser 
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ændringer 

• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
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• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1415 af 12. 
december 2011 
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akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 
(akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 866 af 1. juli 2010 med senere 
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Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
• Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 

(luftvejledningen) 
• Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 
• Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
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• Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
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• Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 

på industrivirksomheder 
• Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af 

miljøgodkendelser. 
• Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
 
 
 



 

BREF-noter  
• BREF for støberier: European Commision, Integrated Pollution 

Prevention and Control, Reference Document on Best Available 
Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, May 2005 

• BREF for oplag: European Commision, Integrated Pollution Prevention 
and Control, Reference Document on Best Available Techniques on 
Emissions from storage, july 2006 
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Dato Emne 
 
22-12-2011 Modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-

anmeldelse med udtalelse fra Holstebro Kommune 
01-02-2012 Anmodning om supplerende oplysninger 
06-02-2012 Modtagelse af supplerende oplysninger og revideret ansøgning 
10-02-2012 Anmodning om supplerende oplysninger 
13-02-2012 Modtagelse af supplerende oplysninger og revideret ansøgning 
20-02-2012 Anmodning om supplerende oplysninger 
28-02-2012 Modtagelse af supplerende oplysninger 
01-03-2012 Anmodning om supplerende oplysninger 
05-03-2012 Modtagelse af supplerende oplysninger 
21-03-2012 Annonceudklip, annoncering af ansøgning den 21. marts 2012  
22-03-2012 Anmodning om at se ansøgningsmateriale - sender kopi af 

ansøgning 
22-03-2012 Sender kopi af supplerende ansøgningsmateriale 
28-03-2012 Mail til kommunen vedr. høring af kommunen 
10-04-2012 Anmodning om at se ansøgningsmaterialet 
16-04-2012 Tlf.notat vedr. henvendelse om ansøgningen – anmodning om 

at se udkast til miljøgodkendelse 
16-04-2012 Sender ansøgningsmateriale 
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21-08-2012 Supplerende oplysninger 
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