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Klage over miljøgodkendelse af vinteropbevaring til mucosaspildevand i gyllebeholder 
 
Miljøstyrelsen har den 1. december 2004 modtaget Deres klage over Grindsted Kommunes 
miljøgodkendelse til vinteropbevaring af mucosaspildevand i gyllebeholder. 
 
Miljøstyrelsen afgørelse 
Miljøstyrelsen har behandlet den indkomne klage og stadfæster hermed Grindsted Kommunes  
godkendelse til at vinteropbevare mucosaspildevand i gyllebeholder. 
 
Nedenfor kan De læse, hvorfor Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse. 
 
Baggrund  
Grindsted Kommune modtog den 8. september 2004 en ansøgning fra [B] i Esbjerg om vin-
teropbevaring af mucosaspildevand i en tom gyllebeholder på ejendommen […].  
 
Grindsted Kommune giver den 20. oktober 2004 [B] en miljøgodkendelse til opbevaring af 
mucosaspildevandet. Miljøgodkendelsen er sendt i høring til de ejendomme, der har en indivi-
duel væsentlig interesse og høringsberettigede organisationer samt annonceret i Midtjysk Uge-
blad. 
 
Den 23. november 2004 modtager Grindsted Kommune en underskriftsindsamling, hvor der 
klages over opbevaringen af mucosaspildevand samt klage fra [D]. 
 
Den 13. februar 2006 sender Miljøstyrelsen en agterskrivelse til en repræsentant for under-
skriftindsamlingen [C] og klager [D] med frist for eventuelle kommentarer til miljøstyrelsens 
afgørelse inden den 27. februar 2006. 
 
De sender den 27. februar et brev til Miljøstyrelsen med henvisning til [D]. 
 
Klagen fra Dem 
De klager over, at gyllebeholderen er taget i brug inden klagefristens udløb, at der allerede kan 
konstateres lugtgener i området, at der intet flydelag er på beholderen og at tømning af behol-
deren ikke kan ske på få dage. 
 
I efterfølgende brev fra den 27. februar 2006 udtrykker De frygt for drikkevandet ved håndte-
ring af mucosaspildevandet og ved udspredning på landbrugsjord. Ligeledes stiller De spørgs-
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målstegn ved formændene for Miljø- og Teknikudvalget i både Grindsted Kommunes og Ribe 
Amts habilitet. 
 
Grindsted Kommune’s bemærkninger til klagen 
Grindsted Kommune oplyser, at der tidligere har været givet tilladelse til opbevaring af muco-
saspildevand i området og at denne opbevaring gav anledning til store lugtgener. Dette skyl-
des, at der var tilført både gylle og græssaft til gyllebeholderen, hvorfor det organiske materiale 
var begyndt at gære. Dette er der taget højde for i nærværende godkendelse. 
 
Ud over denne hændelse har Grindsted Kommune kun en gang tidligere modtager lugtklager 
over mucosaspildevand og det var i forbindelse med udbringning af spildevandet på landbrugs-
jord. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende: 
 
Miljøstyrelsen kan ikke tage stilling til beslutningstagernes habilitet i forhold til miljøgodken-
delsen af opbevaring af mucosaspildevand, hverken på amtsligt eller kommunalt niveau, men 
kan udelukkende vurderer de miljømæssige aspekter i godkendelsen og de vilkår der er stillet. 
Hvis De ønsker er påklage den amtslige og kommunale habilitet i denne sag skal en sådan kla-
ge rettes Statsamtet Ribe. 
 
Grindsted Kommunes miljøgodkendelse omfatter udelukkende opbevaring af mucosaspilde-
vand i eksisterende gyllebeholder og er tidsbegrænset og gælder kun i perioden 1. november 
2004 til 1. maj 2005. 
 
Tilladelse til udspredning af mucosaspildevand gives i henhold til slambekendtgørelsen nr. 623 
af 30. juni 2003 og er en anden tilladelse end den nærværende miljøgodkendelse om opbeva-
ring af mucosaspildevandet. Miljøstyrelsen har i denne afgørelse derfor kun behandlet spørgs-
målene omkring opbevaring af mucosaspildevandet i eksisterende gyllebeholder. 
 
Det er almindelig retspraksis, at en miljøgodkendelse uden opsættende virkning kan tages i 
brug i det øjeblik miljøgodkendelse bliver givet også selvom det er inden klagefristens udløb jf. 
§ 96, stk. 1. Det betyder, at der kan tilføres mucosaspildevand til gyllebeholderen fra den dato, 
hvor Miljøgodkendelsen er givet.  
 
Gyllebeholderen er beliggende i et område, der er udlagt som område med drikkevandsinteres-
ser. Der er i godkendelsen stillet krav om, at beholderen inden levering af mucosaen vil blive 
rengjort og synet af både Grindsted Kommune og Dansk Agro Center. Ligeledes henvises ejer 
og bruger til landbrugets byggeblad, da risikoen for bundsætning kræver særlig opmærksom-
hed i dette område. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at risikoen for en forurening af grundvan-
det er minimal, da beholderen rengøres og synes inden fyldning. 
 
Det fremgår ligeledes af miljøgodkendelsen, at mucosaspildevandet vil danne et flydelag af fedt 
indenfor et par uger, hvilket kan forklare et umiddelbart manglende flydelag efter første tilfør-
sel af mucosaspildevand. Dannes der ikke flydelag af fedt skal der jf. vilkår 6. i miljøgodkendel-
sen etableres et flydelag af et andet materiale, som ikke giver anledning til gæring og forgas-
ning. Tømning af beholderen vil ske af de lokale maskinstationer. 
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Grindsted Kommune har oplyst Miljøstyrelsen om, at gyllebeholderen blev fyldt efter den 1. 
november 2004 og tømt igen inden 1. april 2005. Dette har ikke givet anledning til klager over 
lugtgener i området. I henhold til miljøgodkendelsen kan tilsynsmyndigheden kræve, at virk-
somheden får foretaget undersøgelser og/eller lugtbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af 
velbegrundede klager over lugtgener. Ligeledes har Kommunen stillet vilkår om, at der kun må 
tilføres mucosaspildevand til beholderen dvs. mucosaspildevandet må ikke blandes med andet 
som f.eks. gylle, grøntsaft, da det erfaringsmæssigt giver store lugtgener. Ligeledes skal behol-
deren rengøres meget grundigt inden tilførsel af mucosaspildevand og Kommunen foretager i 
denne forbindelse tilsyn. På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at Kommunen har stillet 
relevante vilkår, som sikrer, at driften af opbevaringsanlægget sker på en sådan måde, at det 
ikke giver anledning til lugtgener. 
 
I tilfælde af, at vilkårene i miljøgodkendelse ikke opfyldes skal Miljøstyrelsen henlede Deres 
opmærksomhed på, at tilsynsmyndigheden skal føre tilsyn med om anlægget. De kan kontakte 
tilsynsmyndigheden i tilfælde af gener fra anlægget som f.eks. lugt. 
 
Klagevejledning er vedlagt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Inge Werther 
 
 
Kopi af afgørelsen sendt til: 
- Grindsted Kommune 
- Ribe Amt 
- [B] 
- Embedslægerne, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. rib@rib.eli.dk   
- Dannmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

dn@dn.dk 
- Noah, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N. noah@noah.dk 
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 
- Greenpeace Danmark, Bredgade 20, baghus 4, 1260 København K 
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V 
- Forbrugerrådet, Postboks 2188, 1017 København K. fb@fb.dk 
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