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1. INDLEDNING 
A/S Jydsk Aluminium Industri er et aluminiumstøberi, der fremstiller højteknologiske, 
kokillestøbte og bearbejdede aluminiumemner til bl.a. højspændingsindustrien og last-
vognsindustrien.  
 
Virksomheden producerer i døgndrift med 3-holdskift.  
 
Virksomhedens procesforløb består overordnet set af fremstilling af kerner, smeltning 
af aluminium, udstøbning (hvor det flydende aluminium hældes i kokiller) og efterføl-
gende afkøling af støbeemner, udslagning af kerner og afrensning af støbegodset. 
Virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger er emission af pyrolyseprodukter (fra 
regenerering af kerner, idet binder- og hærderkemikalier afbrændes), støv og støj.  
 
Virksomhedens gældende godkendelse blev revurderet i 2009, hvor godkendelsen blev 
opdateret i forhold til indretning og drift, emissionsgrænseværdier, oplag af støbesand 
og filteraffald m.v., blandt andet med henblik på at sikre, at virksomheden løbende for-
holder sig til bedste tilgængelige teknologi. 
 
Jydsk Aluminium Industri har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens 
kapacitet for produktion af sandkerner. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus godkender hermed, at virksomheden udvider kapaciteten for 
produktion af kerner ved opstilling af 2 nye kerneskydere (større kapacitet) til erstatning 
for 2 gamle kerneskydere, en tørrekabine til tørring af store sandkerner og et ekstra 
regenereringsanlæg for brugt kernesand. 
 
Der etableres 3 nye afkast til henholdsvis sandregenerering, tørrekabine/mikroovn og 
affugtning af kernelager, mens de tilsvarende eksisterende afkast nedlægges. Virk-
somheden har på den baggrund fået revideret den tidligere udførte kortlægning af den 
eksterne støjbelastning. Beregningen viser at virksomhedens samlede støjbelastning 
ikke ændres. 
 
Virksomhedens produktionskapacitet (nedsmeltningskapacitet for aluminium) på 4.350 
kg/time udvides ikke. Produktionen kan uændret foregå i døgndrift alle ugens dage.  
 
Som følge af udvidelsen af kernekapaciteten sker en bygningsmæssig ændring ved 
opførelse af en hal på 1.090 m², hvor det nye procesudstyr i forbindelse med den øge-
de kapacitet vil blive placeret.  
 
Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. Godkendelsen meddeles som et tillæg til mil-
jøgodkendelsen af den 21. december 2009. 
 
Da Jydsk Aluminium Industri er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt nr. 7a. 
har virksomheden indsendt anmeldelse af udvidelsen samt ansøgning om tilladelse 
bygge- og anlægsstart inden miljøgodkendelsen foreligger, til Herning Kommune. 
Kommunen har efterfølgende videresendt ansøgning og anmeldelse til Miljøstyrelsen 
Aarhus som VVM-myndighed. 
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Miljøstyrelsen Aarhus har i juni 2011 foretaget en VVM-screening af projektet og traf 
den 8. juli 2011 afgørelse om, at den ansøgte udvidelse af virksomhedens kapacitet for 
produktion af sandkerner ikke er VVM-pligtigt. Samtidigt har Miljøstyrelsen Aarhus 
meddelt tilladelse til opstart af bygge- og anlægsarbejde inden miljøgodkendelse af 
udvidelsen foreligger. 
 
Miljøpåvirkningerne fra det ansøgte projekt vurderes at være ubetydelige.  
Det vurderes, at driften af virksomheden kan ske uden væsentlige gener for omgivel-
serne, når den sker i overensstemmelse med dette tillæg til miljøgodkendelsen og den 
revurderede miljøgodkendelse af 21. december 2009.
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om tillæg til miljøgodkendel-
se, godkender Miljøstyrelsen Aarhus hermed udvidelse af Jydsk Aluminium Industris 
kernekapacitet. Projektet vil medføre en tilbygning til den eksisterende fabrik og udvi-
delsen vil ske med følgende procesudstyr: 

• Indsættelse af 2 nye kerneskydere med større kapacitet til erstatning for to ek-
sisterende 

• Indsættelse af en ny mikroovn og en tørrekabine til kernetørring 
• Indsættelse af et ekstra regenereringsanlæg for brugt kernesand 

Derudover vil udvidelsen medføre flytning af vaskeplads og containerplads for aluspå-
ner fra bearbejdning. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
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 Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra god-

kendelsens dato.  
 Ved ibrugtagning forstås ibrugtagning af kerneskydere samt udnyttelse af den 

udvidede kernekapacitet. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksom-

heden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A3  Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen (bilag A) 

og afsnit 3. 
 
Indretning og drift 
B1 Vand fra vaskeplads skal ledes via olieudskiller inden udløb til offentligt kloak-

system.  
 
B2 Afløb fra tankområdet skal være kontrolleret så større spild m.m. kan tilbage-

holdes. 
 
Luftforurening 

Afkasthøjder og luftmængder 
C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der 

er anført her: 
 

Afkast 
 
fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Kerne-scrubber 23  29000 
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Mikroovn + tørrekabine 83 11,5  

Sandregenerering 84 11,5 40000 

Kernelager Munters af-
fugtning  85 11,5  

  
Numrene henviser til bilag A3. 
 
Afkasthøjder måles over terræn. 
 
Afkast nr. 49 fra udsug fra hidtidige sandregenerering er sløjfet. 
Afkast nr. 66 fra udsug fra hidtidige mikroovn er sløjfet 
Afkast nr. 80 fra hidtidige affugtningsanlæg er sløjfet 

 
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt 
som timemiddelværdier. 

 
Afkast 
fra Nr. Stof Emissionsgrænse (en-

hed) 
Kernemageri, kerne-
scrubber 21, 23 N,N-

dimethylisopropylamin 
- 

Kernemageri, kerne-
scrubber 21, 23 TOC 20 mg/Nm³ 

Sandregenerering 84 Phenol 5 mg/Nm³ 

Sandregenerering 84 O2 Minimum 3 % 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksom-
heden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0o C, 101,3 kPa, tør gas).  

 Emissionsgrænse for N,N-dimethylisopropylamin eksisterer pt. Ikke. 
 Der er udført beregning, som viser at scrubberafkastet kan betragtes som et bagatelafkast, 

hvor massestrømmen er mindre end 10 g/h og spredningsfaktoren under 250 m³/s, og der er 
derfor ikke stillet krav om fastlæggelse af afkasthøjde ved OML-beregning. 

 
Kontrol af luftforurening 

C3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt, og dokumentere indholdet for 
stoffer, hvor der ikke er fastsat en emissionsgrænse.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under må-
lingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat 
og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan fore-
tages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 
målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
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 Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne 
skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal 
være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkredi-
tering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Stof Analysemetode 

N,N-
dimethylisopropylamin 

DS/EN 13649 (metodeblad MEL-17) sam-
men med OSHA PV2060 (opsamling på 
phosphorsyre coated XAD 7 og efterføl-
gende analyse på GC/FID)  

 
For målemetoder for TOC og Phenol henvises til den revurderede miljøgodken-
delse af 21. december 2009. 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har ac-
cepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af 
grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal 
være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. 
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller 
lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved må-
ling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrel-
sen, p.t. nr. 2/2001. 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Jydsk Aluminium Industri har den 4. juli 2011 søgt om godkendelse til udvidelse af virk-
somhedens kapacitet for produktion af sandkerner. 
Virksomhedens produktionskapacitet (nedsmeltningskapacitet aluminium) på 4.350 
kg/time udvides ikke.  
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Virksomhedens gældende godkendelse blev revurderet i 2009, hvor godkendelsen blev 
opdateret i forhold til indretning og drift, emissionsgrænseværdier, oplag af støbesand 
og filteraffald m.v. og for at sikre, at virksomheden løbende forholder sig til bedste til-
gængelige teknologi. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at den udvidede produktion af sandkerner kan ske i 
overensstemmelse med gældende regler og vejledninger, og at driften kan ske uden 
væsentlige miljømæssige gener for nabovirksomhederne og de omkringboende, når 
driften sker i overensstemmelse med nærværende afgørelse samt den revurderede 
miljøgodkendelse af 21. december 2009. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har endvidere på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Planforhold  
A/S Jydsk Aluminium Industri er beliggende i den sydvestlige udkant af Herning i et 
stort erhvervsområde. Området er i Herning Kommuneplan 2009-2020 omfattet af plan-
ramme SE 8 – Erhvervsområde.  
Området er endvidere omfattet af lokalplan 1.29.1 for et område ved Damgårdvej.  
 
Grundvand  
Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Der er 
ingen områder med særlige drikkevandsinteresser i umiddelbar nærhed af virksomhe-
den.  
 
Natur 
Umiddelbart øst for virksomheden ligger der et større § 3 område bestående af mose, 
hede, enge, søer og beskyttede vandløb. I en afstand af godt 600 meter fra virksomhe-
den findes nogle af mosens forekomster af klokkelyng. Største trusler mod moser er 
tilgroning, eutrofiering og dræning. 
Virksomhedens udvidelse vurderes ikke at påvirke Knudmosen negativt, da projektet 
ikke medfører øget emission af N-forbindelser. 
Det kan ikke udelukkes, at Knudmosen rummer bilag 4- eller rødlistede arter. Men da 
det vurderes, at mosen ikke påvirkes af virksomhedens udvidelse, vil disse arter og 
deres levesteder således ikke blive påvirket. Virksomhedens udvidelse vil desuden ikke 
medføre nedrivning af gamle bygninger, som kunne være opholdssted for flagermus. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H249 "Ovstrup Hede med Røjen 
Bæk", der ligger cirka 12 km. N for virksomheden. Virksomhedens udvidelse vurderes 
ikke at påvirke habitatområdet. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Den udvidede produktion af sandkerner skal være igangsat inden 2 år fra tillægsgod-
kendelsens dato. Alternativt bortfalder godkendelsen. Dette er i overensstemmelse 
med godkendelsesbekendtgørelsens § 16. 
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3.2.3 Indretning og drift 
Produktion  
I den revurderede miljøgodkendelse fra 21. december 2009 er der stillet vilkår om, at 
tilsynsmyndigheden skal acceptere anvendelsen af bindere og hærdere, der indeholder 
andre aktivstoffer end listet nedenunder, før disse tages i brug.  
 
Siden da har Jydsk Aluminium Industri skiftet katalysator for kernehærdningen fra 
Triethylamin (TEA) til N,N-dimethylisopropylamin, DMIPA, se i øvrigt pkt. 3.2.4. 
 
Vaskeplads og spåncontainere  
I forbindelse med ombygningen flyttes vaskeplads for virksomhedens køretøjer og 
plads for spåncontainere. Placeringen fremgår af bilag A2. 
 
Både vaskeplads og containerplads er fremstillet af beton og begge pladser konstrue-
ret med fald ind mod bygningen.  Vand fra vaskepladsen ledes som hidtil via olieudskil-
ler til det offentlige kloaksystem, hvortil Herning Kommune har givet tilslutningstilladel-
se. 
 
Kølemiddel fra alu-spånerne i containerne bliver ledt til en pumpebrønd og pumpes 
herfra op til det eksisterende anlæg, der renser kølesmøremidlet.  
 
3.2.4 Luftforurening 
Kerneskydere 
I 2010 skiftede Jydsk Aluminium Industri katalysator for kernehærdningen fra Triethy-
lamin (TEA) til N,N-dimethylisopropylamin, DMIPA, for dels at opnå en bedre kvalitet af 
sandkernerne og dels et betydelig mindre forbrug af katalysator. 
 
Fra kerneskyderne vil der opstå dampe med katalysatoren DMIPA. Der eksisterer for 
nuværende ikke en emissionsgrænseværdi og B-værdi for DMIPA. På den baggrund 
har Orbicon i 2010 i forbindelse med skiftet til DMIPA foretaget en vurdering af konse-
kvenserne for emissionen. Orbicon vurderede, at koncentrationen af DMIPA ville være 
på omtrent samme niveau som for anvendelsen af TEA og DMEA (DMEA blev tidligere 
anvendt på Hvidelvej). Emissionen fra disse er tidligere målt til henholdsvis < 0,3 
mg/Nm³ og < 0,02 mg/Nm³. konkluderede Orbicon, at en emissionsgrænse på 5 
mg/Nm³ også ville kunne overholdes med stor margin for DMIPA. 
 
Afgasningen fra kerneskyderne bliver ledt gennem det eksisterende scrubberanlæg, 
der har rigelig kapacitet til de nye kerneskydere (anlægget er dimensioneret til 29.000 
m³ og benytter for nuværende kun 16.000 m³). På baggrund af de ovenfor nævnte tidli-
gere målinger på emissionen fra scrubberanlægget vurderes det, at selv en relativ lav 
kommende emissionsgrænse for DMIPA vil kunne overholdes med god margin. 
 
Mikroovn / tørrekabine 
Efter fremstilling tørres sandkernerne inden brug i støberi. JAI indfører i forbindelse 
med udvidelsen en tørrekabine som alternativ til en ekstra mikroovn, idet tests har vist 
at mikroovnstørring ikke er tilstrækkelig til store kerner.  
Tidligere målinger på det eksisterende mikroovnsafkast viste med 0,21 mg/Nm³ klar 
overholdelse af emissionsgrænseværdien på 5 mg/Nm³, som var gældende for den 
daværende anvendte katalysator TEA. Jævnfør ovenfor vurderes det, at koncentratio-
nen af DMIPA i afkastet fra scrubberanlægget vil være på omtrent samme niveau som 
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for anvendelsen af TEA og DMEA og tilsvarende vurderes det for afkastet fra mikroovn 
og tørrekabine. 
 
Regenereringsanlæg 
Det brugte kernesand opsamles i silo og føres til sandknuseanlæg og knuses, hvorefter 
det blandes med 5 % nyt sand og sendes til oplagring i silo. I regenereringsanlægget 
sker der en forbrænding af sandets forurenende stoffer. Temperaturen i sandbedet skal 
minimum være 720 °C for at sikre en effektiv nedbrydning af de organiske stoffer i 
sandet.  
Afkastluften fra regenereringsanlægget føres via partikelfilter til afkast. Det nedtagne 
ventilationsanlæg fra Hvidelvej inkl. partikelfilteret flyttes til Mørupvej og har rigelig ka-
pacitet til både luften fra regenereringsanlægget og rumudsug i kernemageriet. Det 
eksisterende afkast fra det nuværende regenereringsanlæg bliver nedlagt og den afsu-
gede luftmængde herfra ledes over i det nye partikelfilter og afkast.  
Mens partikelfilteret var installeret på Hvidelvej blev der udført en emissionsmåling, 
som for støv viste 0,044 mg/Nm³. 
Herud over er der i databladet for partikelfilteret en garanti for at anlægget max. kan 
udlede 5 mg/Nm³. 
 
3.2.5 Lugt 
Der sættes ikke nye vilkår om lugtgrænser, idet Miljøstyrelsen Aarhus ikke formoder, at 
virksomhedens udvidede produktion af sandkerner vil give problemer med overholdel-
se af lugtvilkårene. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
I forbindelse med udvidelse af virksomhedens kernekapacitet flyttes den nuværende 
vaskeplads. Pladsen konstrueres med betonplade med fald ind mod bygning og kon-
trolleret afløb via olieudskiller til det offentlige kloaksystem. Pladsen omgives af ned-
støbt Ø50 mm rør, som forhindrer indløb af regnvand fra omgivende arealer.  
Herning Kommune er godkendelsesmyndighed for spildevandsafledningen til det of-
fentlige kloaksystem. 
 
3.2.7 Støj 
I forbindelse med den udvidede kapacitet for produktion af sandkerner etableres 3 nye 
afkast til henholdsvis sandregenerering, mikroovn og affugtning af kernelager, mens 
der nedlægges de tilsvarende eksisterende afkast.  
 
Virksomheden har på den baggrund fået revideret den tidligere udførte kortlægning af 
den eksterne støjbelastning. Beregningen viser, at virksomhedens samlede støjbelast-
ning ikke ændres. 
 
De fremtidige ekstra transporter til og fra virksomheden i forbindelse med ekstra for-
brug af kernesand og brugt kernesand er så få og jævnt fordelt over året, at de ikke vil 
betyde noget i den samlede støjbelastning.  
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommu-
nens affaldsregulativ/anvisninger, jf. vilkår E1 og E2 i miljøgodkendelsen af 21. decem-
ber 2009. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
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3.2.9 Overjordiske olietanke 
Virksomhedens 1800 liters dieselolietank er fremstillet i 2000 af Roug A/S og har 
tanknr. 166928. Tanken er således direkte omfattet af bestemmelserne i olietankbe-
kendtgørelsen.  
 
Det eneste supplerende vilkår, der således er stillet i forhold til den revurderede miljø-
godkendelse af 21. december 2009, er vilkår om kontrolleret afløb fra tankområdet.   
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der er ingen nye udendørs aktiviteter forbundet med udvidelsen af kernekapaciteten. 
 
I forbindelse med opførelsen af det nye kernemageri flyttes vaskepladsen for virksom-
hedens køretøjer og 2 spåncontainere til aluspåner. 
Det er Herning Kommune, der regulerer virksomhedens udledning til kloaksystemet.  
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Den udvidede produktion af sandkerner vil ikke give anledning til en ændring i støjbe-
lastningen fra transport til og fra virksomheden, idet virksomhedens samlede produkti-
onskapacitet for aluminiumsprodukter ikke øges.  
Det årlige forbrug af kernesand forventes fordoblet fra 150 tons til 300 tons og tilsva-
rende med affaldssand, men de få ekstra transporter til virksomheden vil ikke være 
mærkbare. 
 
Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en mærkbar ændring af trafikintensiteten til og 
fra virksomheden. (Se desuden afsnit 3.2.7 Støj). 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der skal i henhold til vilkår H2 og H5 i miljøgodkendelsen af 21. december 2009 foreta-
ges registrering af anvendte mængder råvarer og hjælpestoffer samt producerede 
mængder affald. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er ikke stillet yderligere vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld, idet vilkårene i mil-
jøgodkendelsen af 21. december 2009 også er dækkende for de udvidede aktiviteter. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden er omfattet af listepunkt A104 i godkendelsesbekendtgørelsen. Dette 
punkt er i-mærket, og virksomhedstypen er således omfattet af IPPC-reglerne om, at 
man skal forholde sig til BAT for området. I forbindelse med revurderingen af virksom-
hedens miljøgodkendelse i 2009 foretog det daværende Miljøcenter Århus en vurdering 
af BAT for virksomheden. 
 
Miljøcenter Århus konkluderede i 2009, at A/S Jydsk Aluminium Industri på rigtig man-
ge punkter arbejder med eller lever op til BAT. Det var miljøcentrets opfattelse, at virk-
somheden ved indkøb af nyt udstyr forholder sig til, hvad der betragtes som bedst til-
gængelige teknik, samt at anvendelsen af forurenende stoffer evalueres og forsøges 
substitueret med mere miljøvenlige alternativer.  
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Der er ikke siden 2009 indført nye BAT-krav og virksomheden har ikke ændret på de 
procesmæssige forhold, hvorfor Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at virksomheden fort-
sat lever op til BAT. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder0 
Herning Kommune har den 30. juni 2011 fremsendt følgende bemærkninger: 
”Grundvand  
Ingen bemærkninger  
Beskyttet natur  
Virksomheden ligger knap 300 meter fra Knudmosen, der er et C-målsat moseområde i 
udkanten af Herning By. Godt 600 meter fra virksomheden findes nogle af mosens 
forekomster af klokkelyng. Største trusler mod moser er tilgroning, eutrofiering og dræ-
ning. Virksomhedens udvidelse vurderes derfor ikke at påvirke Knudmosen negativt.  
Beskyttede arter (bilag 4 og rødlistede)  
Det kan ikke udelukkes, at Knudmosen rummer bilag 4- eller rødlistede arter. Virksom-
hedens udvidelse vurderes dog ikke at påvirke disse arter eller deres levesteder, idet 
mosen ikke påvirkes af udvidelsen. Virksomhedens udvidelse vil ikke medføre nedriv-
ning af gamle bygninger, som kunne være sommeropholdssted for flagermus.  
Natura 2000 områder  
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H249 "Ovstrup Hede med Røjen 
Bæk", der ligger cirka 12 km. N for virksomheden. Dette vurderes ikke at påvirke habi-
tatområdet.  
Derudover forventer Herning Kommune ikke væsentlig påvirkning af andre forhold, 
som ligger inden for vores myndighedsområde.”. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Herning Folkeblad den 13. juli 
2011. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
A/S Jydsk Aluminium Industri orienterede tidligt ejendommens ejer om udvidelsespla-
nerne og efterfølgende har ejeren modtaget kopi af de meddelte afgørelser.  
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
A/S Jydsk Aluminium Industri har den 15. februar 2012 modtaget et udkast til miljøgod-
kendelse til udtalelse. 
 
Virksomheden har den 1. marts 2012 meddelt, at den havde 3 hovedkommentarer til 
det fremsendte udkast: 

- JAI kunne argumentere for at emissionsmåling efter scrubberanlægget som fo-
reslået ikke er nødvendig  

- JAI ønskede at indføre en tørrekabine i stedet for den ekstra mikroovn 
- JAI ønskede at skifte binder og hærder 

 
Nærmere begrundelser ville blive fremsendt senere. 
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Vi har den 26. marts 2012 modtaget nærmere oplysninger om indføringen af en tør-
reovn i stedet for den ansøgte ekstra mikroovn samt argumenter for ikke at kræve gen-
nemførelse af emissionsmåling på scrubberafkast for nuværende. 
 
Efterfølgende har vi den 25. april 2012 modtaget oplysninger om skiftet af binder og 
hærder. 
 
Indføringen af en tørreovn giver ikke anledning til vilkårsændringer i miljøgodkendel-
sen, idet miljøbelastningen fra tørreovnsprocessen ikke skønnes at være anderledes 
end belastningen fra mikroovnsprocessen. 
 
På baggrund af tidligere emissionsmålinger på scrubberafkast under anvendelsen af 
andre katalysatorer og med vurderingen af scrubberafkastet som et bagatelafkast, hvor 
spredningsfaktoren er under 250 m³/s, har vi besluttet at lade kravet om gennemførelse 
af emissionsmåling på scrubberafkastet inden 3 måneder efter idriftssættelsen bortfal-
de.  
 
Vi skal bemærke, at i vores landsdækkende støberiteam skal der over de næste år ske 
en klarlægning af de stillede vilkår i forhold til egenkontrol på støberierne med henblik 
på at sikre ensartede krav til ensartede virksomheder. Og i den forbindelse kan det ikke 
udelukkes, at nogle virksomheder vil blive stillet overfor skærpede krav omkring hyp-
pighed og omfang af egenkontrol, herunder også i forhold til emission, og at der vil bli-
ve krævet dokumentation for overholdelse af emissionsgrænser. 
 
Skifte af binder og hærder medtages ikke i denne afgørelse men behandles særskilt. 

 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
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 revurderede miljøgodkendelse af 
21. december 2009 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 
Virksomheden er omfattet af listepunkt A104 (Virksomheder, der smelter, støber, raffi-
nerer, legerer m.v. ikke-jern metaller (herunder skrot og returgods) med en smelteka-
pacitet, der overstiger 4 tons pr. dag for bly og cadmium tilsammen, eller med en smel-
tekapacitet, der overstiger 20 tons pr. dag for andre ikke-jern metaller end bly og cad-
mium tilsammen. (i) (s))  
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4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godken-
delsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, 
at godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i 2019. 
 
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 screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er 
den 8. juli 2011 truffet særskilt afgørelse herom.  
 
Miljøstyrelsen Aarhus har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 
1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Projektets største miljøbelastning vil være emission af støv fra regenereringsanlægget 
for kernesand og katalysatordampe fra kerneskyderanlægget. Afkastene ledes til hen-
holdsvis støvfilter og scrubberanlæg, således at virksomhedens eksisterende emissi-
onsgrænseværdier fortsat kan overholdes med god margen. Der er ligeledes udarbej-
det en ny OML-beregning for alle virksomhedens støv-emitterende afkast (inkl. det nye 
afkast, der etableres), der viser at virksomhedens immissionsgrænseværdi for støv 
ligeledes fortsat kan overholdes. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af et større § 3 område bestående af mose, hede, 
enge, søer og beskyttede vandløb. Godt 600 meter fra virksomheden findes nogle af 
mosens forekomster af klokkelyng.  
 
Det kan ikke udelukkes, at mosen rummer bilag 4- eller rødlistede arter. Virksomhe-
dens udvidelse vurderes dog ikke at påvirke disse arter eller deres levesteder, idet mo-
sen ikke påvirkes af udvidelsen, da de største trusler mod moser er tilgroning, eutrofie-
ring og dræning. 
Virksomhedens udvidelse vil endvidere ikke medføre nedrivning af gamle bygninger, 
som kunne være sommeropholdssted for flagermus.  
 
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H249 "Ovstrup Hede med Røjen 
Bæk", der ligger cirka 12 km. N for virksomheden. Virksomhedens udvidelse af sand-
kerneproduktionen vurderes ikke at påvirke habitatområdet. 
 
Virksomheden er således ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 



 

 15

• 24.11.2006 - Miljøgodkendelse – Udvidelse af nedsmeltningskapaciteten hos 
Jydsk Aluminium Industri A/S, Mørupvej 9, 7400 Herning  

• 21.12.2009 – Revurdering af Miljøgodkendelse 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse kan ses på www.mst.dk. 
 
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 re-
kreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 
8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 27. juli 2012 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenæv-
net. 
 
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. for 
privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbe-
taling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Na-
tur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. 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 Na-
tur- 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 be-
handle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenæv-
net behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætnin-
gen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyt-
tes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøkla-
genævnets 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 
 

1. Herning Kommune 
Teknik og Miljø  
Rådhuset, Torvet  
7400 Herning  
e-mail: teknik@herning.dk 

 
2. Sundhedsstyrelsen, Region Midtjylland 

Lyseng Allé 1  
8270 Højbjerg  
e-mail: midt@sst.dk 
 

3. Fast Ejendom Danmark 1 ApS 
Tuborg Boulevard 12  
2900 Hellerup 
 

4. Miljøbevægelsen NOAH 
e-mail: NOAH@NOAH.dk 

 
5. Friluftsrådet Midtvestjylland 

e-mail: Midtvestjylland@friluftsraadet.dk 
 

6. Danmarks Naturfredningsforening Herning 
e-mail: dn@dn.dk 
e-mail: herning@dn.dk 
 

7. Carsten Lykke Nielsen 
e-mail: cln@cg-r.dk 
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5. BILAG 
 
 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), 
nr. 486 af 25. maj 2012 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, 
certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 866 af 1. juli 2010 med 
senere ændringer 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
(olietankbekendtgørelsen), nr. 1321 af 21. december 2011 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med 
senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
Nr. 2/2002 om B-værdier 
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. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
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 
Miljøprojekt nr. 1114/2006 om brancheindsats for jern- og metalstøberier – delprojekt 1 – 
organiske bindere og tilsætningsstoffer – fase 1.1  
Miljøprojekt nr. 1115/2006 om brancheindsats for jern- og metalstøberier – delprojekt 1 – 
organiske bindere og tilsætningsstoffer – fase 1.2.  
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 12/2006: Forprojekt til brancheindsats for jern- og 
metalstøberier  
Miljøprojekt 191/1992 om renere teknologi i jern- og metalstøberier  
 
 



BREF-noter  
Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries 
Industry, Maj 2005  
Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Sto-rage, Juli 
2006 

 
 
 

Bilag E: Liste over sagens akter 
07-04-2011 Anmeldelse af udvidelse af kernekapacitet – kopi fra JAI 
11-04-2011 Videresendelse af anmeldelse af udvidelse af kernekapacitet – fra Herning 

Kommune 
17-05-2011 Kvittering for modtagelse 
15-06-2011 Mailkorrespondance vedr. status 
16-06-2011 Høringsbrev 
29-06-2011 Telefonnotat – samtale med Herning Kommune 
30-06-2011 Høringssvar vedr. VVM-screening 
05-07-2011 Ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse 
07-07-2011 Videresendelse af ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse – 

fra Herning Kommune 
08-07-2011 Kvittering for modtagelse af ansøgning 
08-07-2011 Tilladelse til opstart bygge- og anlægsarbejde 
08-07-2011 Sceeningsafgørelse 
08-07-2011 Annoncetekst – tilladelse bygge- og anlægsarbejde 
08-07-2011 Annoncetekst – screeningsafgørelse 
18-08-2011 Klagefrist udløbet – ingen henvendelser modtaget 
 


