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Klage over tilladelse til udbringning af spildevandsslam i Birkebæk Plantage
Miljøstyrelsen har den 12. august 2004 modtaget Deres klage over Ringkjøbing Amts tilladelse
af 2. juli 2005 til udbringning af spildevandsslam i Birkebæk Plantage.
Miljøstyrelsen afgørelse
Miljøstyrelsen har behandlet den indkomne klage og stadfæster hermed Ringkjøbing Amt’s
tilladelse til udbringning af spildevandsslam i Birkebæk Plantage med følgende tilføjelser:
- at udbringning af spildevandsslam vil finde sted i dagtimerne mellem 7.00 og 18.00 på hverdage (mandag til fredag), og at der ikke vil ske udbringning i weekender eller i aften og natperioder
- I overskriften på tilladelsen tilføjes ”på vildtagre” foran i Birkebæk Plantage
- Vilkår 3.1.1. tilføjes ”kontrolleret” foran hygiejniseret spildevandsslam og ordet områder skiftes ud med ordet ”vildtagre”
- Vilkår 3.1.6. udgår.
Nedenfor kan De læse, hvorfor Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse.
Baggrund
Ringkjøbing Amt modtag den 28. maj 2004 en ansøgning fra [B] om udbringning af kontrolleret hygiejniseret spildevandsslam i Birkebæk Plantage.
Den 2. juli 2004 gav Ringkjøbing Amt [B] tilladelse til at bringe kontrolleret hygiejniseret spildevandsslam ud i Birkebæk Plantage.
Den 2. august 2004 modtog Ringkjøbing Amt en klage fra Dem over tilladelsen til udbringning af spildevandsslam i Birkebæk Plantage.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at klagen er indkommet rettidigt i forhold til den klagefrist, som
amtet har fastsat i annonceringen i Herning Folkeblad af 3. juli 2005.
Det følger af miljøbeskyttelsesloven, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens kapitel 4
og 5 kan påklages af afgørelsens adressat, jf. lovens § 98, stk. 1, nr. 1, samt af enhver, der har
en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. § 98, stk. 1, nr. 2.
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Da De bor i Birkebæk Plantage under 500 meter fra de vildtagre, hvor slammet skal udbringes
og 100 m fra omlastning af slammet, er det Miljøstyrelsens vurdering, at klager har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98, stk. 1, nr. 2, og dermed skal anses for klageberettiget.
Klagen fra Dem
De har klaget over Ringkjøbing Amts tilladelse til at bringe kontrolleret hygiejniseret slam ud
på vildtagre i Birkebæk Plantage med den begrundelse, at der udbringes affaldsprodukter i et
fredskovsområde, og at udspredning af spildevandsslam vil betyde øget trafik- og støjgener.
Ringkjøbing Amt’s bemærkninger til klagen
Ringkjøbing Amt har anført, at tilladelsens vilkår 3.1.4 skal sikre, at der ikke opstår uæstetiske
forhold i forbindelse med udspredningen, og at transportgener ikke reguleres i en § 19 tilladelse, der handler om beskyttelse af jord, undergrund og grundvand.
Miljøstyrelsens bemærkninger til afgørelsen
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende:
MST finder ikke, at vilkår 3.1.6. er relevant i forhold til, at der er om en tilladelse til udspredning af slam på vildtagre.

Miljøstyrelsen vurderer, at klager er klageberettiget og har en individuel, væsentlig interesse i
sagen, jf. § 98, stk. 1, nr. 2.
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 74, skal afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven meddeles
skriftligt til afgørelsens adressat, jf. lovens § 98, stk. 1, nr. 1. Afgørelser kan endvidere meddeles til personer, der må anses som klageberettigede.
Underretning om myndighedernes afgørelser til de personer, der er nævnt i lovens § 98, stk. 1,
nr. 2, kan dog finde sted ved offentlig annoncering, jf. lovens § 74, stk. 2.
De har klaget over, at De ikke er blevet personligt partshørt i sagen.
Da Amtet den 3. juli 2004 har indrykket annonce om tilladelse til anvendelse af hygiejniseret
spildevandsslam til gødskning af vildtagre i Birkebæk Plantage, Herning Kommune, finder
Miljøstyrelsen, at Amtet har foretaget den fornødne offentlige annoncering i hht. miljøbeskyttelseslovens § 74. stk. 2.
Spildevandsslam anvendt til jordbrugsformål er reguleret i bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni
2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Spildevandsslam er
optaget på bekendtgørelsens bilag 1, hvilket betyder, at slammet kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen. Det er dog i bekendtgørelsens § 5, stk. 2 fastlagt, at spildevandsslam anvendt i skove, skal have en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §
19. Amtsrådet skal i denne forbindelse fastsætte vilkår om, at kapitel 3-9 i slambekendtgørelsen finder anvendelse. Amtsrådet kan i tilladelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 skærpe

3

vilkårene eller fastsætte yderligere vilkår af hensyn til beskyttelsen af jord, grundvand og undergrund.
Klager anfører, at det i tilladelsen bør fremgår hvor store mængder slam det er tilladt at udsprede pr. ha. Af slambekendtgørelsen fremgår det, at der maksimalt kan udspredes 30 kg fosfor pr. ha pr. år og 170 kg kvælstof pr. ha pr. år. Da slam indeholder forskellige mængder fosfor og kvælstof er det derfor bekendtgørelsens doseringsgrænser på hhv. 30 kg fosfor og 170 kg
kvælstof, der er afgørende for, hvor store mængder slam der kan spredes pr. ha. Miljøstyrelsen
vurderer derfor, at bekendtgørelsens doseringsgrænser er det korrekte krav/vilkår at stille.
Ligeledes er der i slambekendtgørelsens bilag 3 fastlagt hygiejnisk begrundede restriktioner for
anvendelse af spildevandsslam. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 3, at hvis spildevandsslammet ønskes anvendt (udbragt) uden restriktioner, skal slammet være kontrolleret hygiejniseret. Det betyder, at slammet skal have gennemgået en behandling, som sikrer, at der ikke er
risiko for smitte mv. Ligeledes skal slammet overholde bekendtgørelsens grænseværdier for
tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsen kan oplyse, at Danmark har meget
skrappe grænseværdier sammenlignet med andre EU-lande.
Ringkjøbing Amt har efter miljøbeskyttelseslovens § 19 givet [B] tilladelse til at sprede kontrolleret hygiejniseret spildevandsslam ud på vildtagre i Birkbæk Plantage. Amtet har stillet vilkår,
om at kapitel 3-9 i slambekendtgørelsen er gældende for tilladelsen. Amtet har endvidere i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 forbudt anvendelse af slam i områder med særlige drikkevandsinteresser eller nitratfølsomme områder. Ligeledes må udspredning ikke finde sted
indenfor en afstand af 50 m fra brønde og boringer, hvor der indvindes drikkevand samt 25 m
fra øvrige vandindvindinger. Hertil kommer, at Amtet yderligere har stillet vilkår om, at der
skal foretages markering med skiltning ved vildtagre, hvor udspredningen sker efter 30. marts
hvert år. Disse skilte skal være opsat i et halvt år fra den 30. marts. Der er endvidere stillet
vilkår om, at reglerne i anden lovgivning, der begrænser dosering af stoffer, herunder gødningsstofferne fosfor, kalium og nitrat skal følges.
Birkebæk Plantage er fredskov. 85% af skovene i Danmark er fredskov, og driften af skovene
reguleres i skovloven. Som udgangspunkt må der i henhold til skovloven ikke lægges affald i
skoven. Visse typer af affald, som har et gødsknings- og jordforbedrende formål kan dog anvendes i skovene, jf. ovenstående afsnit om slambekendtgørelsen.
I skovbruget gødskes primært ved produktion af juletræer og klippegrønt, i forbindelse med
nyplantninger og foryngelser i eksisterende skov samt på vildtagre. Miljøstyrelsen har konsulteret Skov og Naturstyrelsen samt Feldborg Statsskovsdistrikt i forbindelse med udlægning og
omfang af vildtagre i skov. Vildtagre må i henhold til skovloven udlægges i rimeligt omfang,
hvilket vil sige, at vildtagrene ikke må overstige 10% af skovens samlede areal.
Birkebæk Plantage udgør 963 ha, hvoraf 6,4 ha er udlagt til vildtagre. Vildtagrene udgør således ca. 1,5% af plantagens samlede areal. Vildtagre er åbne arealer og græsstriber i skoven til
dyrkning af foder til vildtet typisk placeret langs veje. I Birkebæk Plantage er vildtagrene er ca.
30-40 m brede og af varierende længde. Der dyrkes græs, fodermarvkål, turnips (roer) og lucerne. Det er almindelig praksis at gødske disse vildtagre for at opnå en god vækst. Normalt
tilføres NPK-gødning, men [B] ønsker, at gødske med slam bl.a. for at opnå at forbedre jordens vandholdende evne og dyrkningssikkerhed, hvilket kan gøres ved tilførsel af organisk stof.
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På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen samlet, at Ringkjøbing Amt har fastlagt en række
vilkår, der indenfor rammerne af lovgivningen sikrer, at der ikke sker forurening af jord, grundvand og undergrund, og at Amtet yderligere har fastsat vilkår, der tager hensyn til Plantagens
miljø og natur samt Plantagens mange forskellige anvendelsesformål som f.eks. rekreativt område og jagt.
I forbindelse med udspredning af spildevandsslam kan der forekomme transport og støj som
følge af transporten. En tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 rummer ikke mulighed for
at regulere forhold vedrørende gener fra transporten i forbindelse med den aktivitet, der er
givet tilladelse til. Ved gener i forbindelse med transport af slammet kan der klages til tilsynsmyndigheden.
Der findes ikke en regulering af støj, der fastsætter faste grænser for støj, der kan håndhæves af
myndighederne. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder” er der
fastsat vejledende grænseværdier for støjbelastningen.
Miljøstyrelsen har i stedet ændret den oprindelige afgørelse således, at udbringning vil finde
sted i dagtimerne mellem 7.00 og 18.00 på hverdage (mandag til fredag), og at der ikke vil ske
udbringning i weekender eller i aften og natperioder, hvor det må antages, at støjen ville genere
de omboende. Den støj der vil forekomme vil være lejlighedsvis og i forbindelse med udbringningen på de i tilladelsen angivne tidspunkter.
Klager anfører endvidere, at oplysninger er blevet forholdt for Amtets Teknik- og Miljøudvalg.
I sådanne tilfælde, kan der klages til Statsamtet.
Klagevejledning og søgsmål
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dette følger af slambekendtgørelsens § 36 stk. 3.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Et eventuelt søgsmål ved domstolene til efterprøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Med venlig hilsen

Inge Werther

Kopi sendt til:
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Herning Kommunen
Ringkjøbing Amtet
[B].
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