
 

[A] 
 
 
 
 

 
Jord og affald 
Journalnr. bedes anført ved besvarelse. 

J.nr.M 331-0023   
Ref.: IW 
Den 28. februar 2006 

 
 
 
 

Klage over miljøgodkendelse af opbevaring til mucosaspildevand i gyllebeholder 
 
Miljøstyrelsen har den 12. oktober 2004 modtaget Deres klage over Holsted Kommunes mil-
jøgodkendelse til opbevaring af mucosaspildevand i gyllebeholder. 
 
Miljøstyrelsen afgørelse 
Miljøstyrelsen har behandlet den indkomne klage og stadfæster hermed Holsted Kommunes 
godkendelse til at opbevare mucosaspildevand i gyllebeholder. 
 
Nedenfor kan De læse, hvorfor Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse. 
 
Baggrund  
Holsted Kommune modtog den 5. august 2004 ansøgning fra [B] om godkendelse til vinter-
opbevaring af mucosaspildevand i gyllebeholder på […], Holsted. 
 
Den 1. september 2004 giver Holsted Kommune godkendelse til vinteropbevaring af muco-
saspildevand i gyllebeholder.  
 
Deres klage indkommer den 30. september 2004 – 1 dag for sent i henhold til klagefristen som 
er den 29. september 2004. Dette orienterer Holsted Kommune klager om i brev af 7. oktober 
2004 og gør opmærksom på at Miljøstyrelsen vil tage stilling til, hvorvidt klagen behandles. 
Miljøstyrelsen har valgt at behandle klagen. 
 
Den 17. juni 2005 politianmelder Holsted Kommune [B]A/S, da virksomheden ikke har efter-
kommet en indskærpelse fra Kommunen om at overholde vilkår i miljøgodkendelsen.  
 
Klagen fra Dem 
De klager over vinteropbevaring af mucosaspildevand i eksisterende gyllebeholder, fordi De 
tidligere har oplevet kraftige lugtgener om sommeren. Hertil kommer generne fra lastbiltrans-
porterne, når spildevandet bringes til beholderen. De spørger endvidere hvem der kontrollerer 
rengøring af beholderen og indholdet i beholderen. 
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Holsted Kommunes bemærkninger til klagen 
Holsted Kommune oplyser til Miljøstyrelsen, at klagen er indkommet for sent og at dette er 
meddelt Miljøstyrelsen. Ligeledes er virksomheden blevet politianmeldt, da en indskærpelse af 
miljøgodkendelsens vilkår ikke er blevet efterkommet. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende: 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt for opbevaring af 1100 tons mucosaspildevand i perioden 15. 
september 2004 til den 1. maj 2005. Tilførsel af mucosaspildevand skal være afsluttet senest 
den 1. april 2005 og skal ske over en periode på maksimum 3 uger. Beholderen skal være tømt 
senest den 1. maj 2005.  
 
Ligeledes skal beholderen være rengjort før og efter brug i henhold til Dansk Agro Centerets 
vejledning om pleje og rengøring af tank inden 14 dag efter tømning og senest den 1. maj 
2005. 
 
Beholderen skal have fast overdækning, som ikke må give anledning til gæring og/eller forgas-
ning i beholderen. Mucosaspildevandet må endvidere ikke blandes med andre produkter og 
opbevaringen må ikke give anledning til lugtgener uden for ejendommens skal som tilsyns-
myndigheden vurderer som væsentlige. 
 
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at da opbevaringen af mucosaspildevandet er god-
kendt til vinteropbevaring og strækker sig over vinterhalvåret vil det ikke være mucosaspilde-
vandet, som giver anledning til lugtgener om sommeren, men må stamme fra opbevaring af et 
andet produkt. I øvrigt finder Miljøstyrelsen, at miljøgodkendelsen har stillet en række relevan-
te vilkår som vurderes til at være tilstrækkelige til at forebygge, at der opstår lugtgener ved op-
bevaringen af mucosaspildevandet i gyllebeholderen. 
 
Med hensyn til eventuelle genere fra transport af mucosaspildevand til beholderen har Kom-
munen stillet vilkår om at transporten ikke må foretages i tidsrummet lørdag kl. 12.00 – 24.00 
samt på søn- og helligdage. Ligeledes skal tilførsel ske over en periode på maksimum 3 uger, 
hvorfor hovedparten af transporten vil være koncentreret i disse uger. Yderligere er der stillet 
vilkår om maksimalt støjniveau i forbindelse med opbevaringen. Miljøstyrelsen vurderer, at 
godkendelsen på stiller tilfredsstillende vilkår til transporten af spildevand til beholderen. 
 
Miljøstyrelsen kan oplyse, at det er tilsynsmyndigheden, der skal føre tilsyn med anlægget, 
herunder kontrollere om de vilkår der er opstillet i miljøgodkendelsen bliver overholdt, herun-
der kontrol med rengøring af beholderen og indhold. Da Kommunen har oplyst, at virksom-
heden er blevet politianmeldt som følge af, at vilkårene i miljøgodkendelsen ikke er blevet 
overholdt, er det Miljøstyrelsen opfattelse, at Kommunen har overholdt sin tilsynsforpligtigel-
se.  
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Miljøstyrelsen skal henlede Deres opmærksomhed på, at De kan kontakte tilsynsmyndigheden 
i tilfælde af væsentlige lugt- og transportgener fra anlægget. 
 
Klagevejledning er vedlagt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Inge Werther     Marianne Moth 
Sagsbehandler     Kontorchef 
 
 
Kopi sendt til:  
- Holsted Kommune 
- Ribe Amt 
- [B]A/S, […] 
- Embedslægerne, Sorsigvej 35, 6760 Ribe  
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
- Noah, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N 
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
- Greenpeace Danmark, Bredgade 20, baghus 4, 1260 København K 
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V 
- Forbrugerrådet, Postboks 2188, 1017 København K 
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