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Herning Varmforzinkning A/S 
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg har 
med brev af 11. juni 2o12 søgt om miljøgodkendelse af anlæg til 
sandblæsning, slyngrensning og metallisering. Virksomheden har 
samtidig med brev af 11. juni 2012 søgt om tilladelse til at igangsætte 
bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1  
§ 33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, 
før der foreligger en miljøgodkendelse af anlæg til sandblæsning, 
slyngrensning og metallisering.   
 
Metallisering er en biaktivitet, som er omfattet af VVM-
bekendtgørelsen2, bilag 2, pkt. 4b: Anlæg til videreforarbejdning af 
jernmetaller ved hjælp af anbringelse af beskyttelseslag af smeltet 
metal. 
  
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screeening af projektet truffet 
afgørelse om, at metalliseringen ikke kræver udarbejdelse af en særlig 
vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da 
det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 22. 
 
Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser 
ikke de vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i 
miljøgodkendelsen. Virksomheden skal være opmærksom på, at 
driften af det nye anlæg ikke må påbegyndes, før Miljøstyrelsen har 
givet miljøgodkendelse til sandblæsning, slyngrensning og 
metallisering. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
2 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før 
virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives 
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet 
miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en 
lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den 
godkendende myndighed vurderer, at virksomheden/anlægget kan 
opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på 
stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden på baggrund af det 
indsendte projektmateriale vil kunne opnå tillæg til den eksisterende 
miljøgodkendelse til anlæg til sandblæsning, slyngrensning og 
metallisering. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er 
meddelt, ikke påklages. 
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