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1.  INDLEDNING 
 
Komposteringspladsen, der i dag er en del af Grindsted Affalds- og Gen-
brugscenter, modtager have- og parkaffald fra erhvervslivet og private. 
 
Have- og parkaffaldet neddeles i perioder, hvor der benyttes eksternt ud-
styr. Efter neddelingen udlægges have- og parkaffaldet i miler, hvor kompo-
steringen foregår. Milerne vendes nogle gange inden komposteringen er 
færdig. 
 
Efter kompostering sigtes komposten, og den færdigkomposterede sortere-
de kompost afsættes til borgere i kommunen. Der foregår aktiviteter på 
komposteringspladsen på følgende tidspunkter: 
 
 Mandag – fredag: 07.30 – 16.00 
 Onsdag  07:30 – 18:00 
 Lørdag:  08.30 – 17.00 
 Søn- og helligdage lukket 
 
Med baggrund i den tidligere miljøgodkendelse af komposteringspladsen1, 
samt tilsyn og nye lovbestemte standardvilkår for komposteringsanlæg, har 
Miljøstyrelsen gennemført en revurdering af miljøgodkendelsen. 
 
Siden komposteringspladsen fik sin seneste miljøgodkendelse, er der for 
komposteringsanlæg lavet en række standardvilkår, som skal indarbejdes i 
forbindelse med revurderingerne. Det har betydet flere vilkår for komposte-
ringspladsen. 
 
 

                                                 
1 Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Amt, 2. oktober 2006. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget 
revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser for komposte-
ringsanlægget. Komposteringsanlægget var tidligere indarbejdet i: 
 

• Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, 2. okto-
ber 2006. (og revision af denne fra marts 2009, som ikke indeholder 
vilkår, der er relevante for komposteringsanlægget) 

 
Vilkår vedrørende komposteringsanlægget fra godkendelsen i 2006 er over-
ført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. Afgørelsen 
erstatter vilkårene 13, 14 og 15 i afgørelsen af 2. oktober 2006. 
 
De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter 
lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved på-
bud efter lovens § 41. Miljøstyrelsen har meddelt standardvilkår for kom-
posteringspladser2, og disse er, i det omfang de er relevante for dette an-
læg, indarbejdet i afgørelsen. I det omfang et standardvilkår ikke er fundet 
relevant for dette anlæg, er dette begrundet i vurderingsafsnittet (afsnit 3). 
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved medde-
lelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med 
mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår: 
 

                                                 
2 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 9. december 2009 om ændring af bekendtgø-
relse om godkendelse af listevirksomhed (standardvilkår). 
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2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1.  ○ Grindsted Affalds- og Genbrugscenter skal have en opdateret 

driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for-
nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 
driftsforstyrrelser og uheld.  

  
 Driftsinstruksen skal være påført dato og revisionsnummer og skal 
 altid være tilgængelig for personalet. Driftsinstruksen skal være op-
 dateret i henhold til standardvilkårene, senest 3 måneder fra dato for 
 dette påbud. 

 
A2. ○ Miljøstyrelsen skal straks orienteres om følgende forhold: 

- Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom. 
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
- Indstilling af driften for en længere periode. 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-
træder. 

 

Indretning og drift 
 
B1. ○ Komposteringspladsens arealer til oplagring af råvarer, komposte-

ring, efterlagring- og sigtning af kompost, skal indrettes med imper-
meabel og kørefast belægning, som kan modstå påvirkninger fra kø-
retøjer og redskaber. 

 
 Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfla- 
 devand fra arealerne, samt perkolat fra oplagrede råvarer og kom-
 post bliver ledt til perkolatsystem, eller tæt opsamlingsbeholder. 
 
 Der gives en frist til etablering af ovenstående til 31. december 
 2012. Projektforslag fremsendes til tilsynsmyndighedens accept 
 forinden. 
 
B2. Der må kun modtages og oplagres have- og parkaffald i form af 

bionedbrydeligt affald som grene, blade, græs og lignende. 
 

B3. ○ Aktiviteterne på komposteringsanlægget skal foregå inden for 
perioden 

  Mandag – fredag: 07:30 – 16:00 
  Onsdag  07:30 – 18:00 
  Lørdag:  08:30 – 17:00 
  Søn- og helligdage lukket 
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B4. ○ Komposteringsanlægget må maksimalt modtage 6000 tons have- 
og parkaffald pr. år. 

 
B5. ○ Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der 

udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget.  
 

B6. ○ Grinsted Affalds- og Genbrugscenter skal som minimum 
registrere temperaturen i hver mile 1 gang pr. uge. Er temperaturen 
udenfor intervallet 45 - 70 grader C i de første 4 uger af 
komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes. 

 
B7. ○ Grinsted Affalds- og Genbrugscenter skal holde materiel og 

kørselsveje rene for affald. 
 

B8. ○ Komposteringsanlægget må maksimalt have et oplag af have- og 
parkaffald, der endnu ikke er neddelt på 500 tons, alternativt 6.000 
m3 i perioden 1. maj - 1. september. 

 
B9. ○ Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage 

inden kompostering. 
 

B10. ○ Ved trapezkompostering skal materialet ligge i minimum 2 
måneder inden 1. vending. 

 
 ○ Ved kompostering i miler (højde på 1,5-3,5 meter og en bredde på 
 4-8 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden 1. vending. 
 

 
B11. ○ Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i 

komposteringsforløbet. 
 

Luftforurening 
 

Støv 
C1. ○ Uden for Grinsted Affalds- og Genbrugscenters område må 

komposteringsanlægget ikke give anledning til støvgener, der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
 

C2. ○ Såfremt der udenfor komposteringsanlægget konstateres 
støvgener, skal veje og kørselsarealer holdes fugtige. 
 
Lugt 

D1. ○ Uden for Grindsted Affalds- og Genbrugscenters område må 
komposteringsanlægget ikke give anledning til lugtgener, der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
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D2. ○ Grinsted Affalds- og Genbrugscenter skal sikre, at overfladevand, 
der opsamles med henblik på at blive genbrugt til vanding af kom-
post og oplag af råvarer, ikke giver anledning til luftgener. Tilsyns-
myndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelser-
ne, stille krav til iltindhold og pH i vandet. 
 

Spildevand 
E1. Der må ikke forekomme overfladisk afstrømning af overflade-

vand/perkolat fra komposteringsarealet til omgivelserne. 
 

E2. ○ Overfladevand/perkolat fra komposteringsanlægget skal drænes 
og kan benyttes til vanding af milerne. Overskudsvand skal ledes til 
pumpebrønden og behandles sammen med Affalds- og Genbrugs-
centerets øvrige perkolat. 

Støj 
Vilkår vedrørende støj fra hele affalds- og genbrugscenteret er givet i miljø-
godkendelsen af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, 2. oktober 2006. 
 

Affald 
G1. ○ Komposteringsanlæggets affald skal håndteres og bortskaffes i 

overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 

G2. ○ Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 
indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
G3. ○ Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra des-

infektionsmidler og andet farligt affald skal opbevares i egnede be-
holdere, der er markeret, så det er tydeligt, hvad de indeholder. 

 

Jord og grundvand 
I1. ○ Rengøring af materiel skal foregå på særligt indrettede vaske-

pladser indenfor affalds og genbrugscenterets område med opsam-
ling og kontrolleret afledning af vaskevand. 

 
I2. ○ Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet 

mod vejrlig på en oplagsplads indenfor lossepladsens område med 
impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være ind-
rettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og 
uden mulighed for afløb til jord- og grundvand, overfladevand eller 
kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbeva-
ringsenhed. 
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I3. ○ Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder 
motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med 
kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild 
opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs 
spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden 
maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. 

 
I4. ○ Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på im-

permeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 
 

I5. ○ Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof 
på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptions-
materiale til opsamling af sådant spild. 
 

I6. ○ Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel. 
 

Egenkontrol jord- og grundvand 
I7. ○ Grindsted Affalds- og Genbrugscenter skal løbende og mindst en 

gang årligt foretage visuel kontrol af utætheder, revnedannelse og 
vedligeholdelsesstand af impermeable arealer. Eventuelle utæthe-
der skal udbedres hurtigst muligt. 
 

Til- og frakørselsforhold 
J1 ○Til- og frakørsel til komposteringsområdet skal ske via Grindsted 

Affalds og Genbrugscenters indkørsel på Ribe Landevej og på an-
læggets etablerede køreveje.  

 

Indberetning/rapportering 
 
Driftsjournal 

K1. ○ Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 
- Registrering af mængder af have-parkaffald, som tilføres kom-

posteringsanlægget, samt køres bort fra anlægget. Mængder 
kan vurderes ved oplægning i miler. 

- Registrering af oplag af have- og parkaffald jf. vilkår B4, B5 og 
B8.  

- Registrering af densitet og tørstofindhold af færdigkompost, samt 
udførte analyser af kompostens indholdsstoffer. 

- Temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt da-
to for vending registreres. Der føres driftsjournal for hver oplagt 
mile under komposteringsforløbet og for hvert parti under efter-
modning og sortering.  

- Registreringer af tidspunkt for eventuelle lugtklager og gennem-
førte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger. 

- Dato for visuel kontrol af utætheder, revnedannelser og vedlige-
holdelsesstand af impermeable arealer, hvor der håndteres fly-
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dende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato 
for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader jf. vilkår 
I7. 

- Afvigelser i driften. 
 
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 

Årlig indrapportering 
K2. ○ Der skal årligt indrapporteres følgende til tilsynsmyndigheden: 

• Mængden af tilført have/parkaffald og bortkørt kompost. 
• Foreliggende analyser af færdigkomposten. 
• Mængder af have/parkaffald der ikke komposteres, men bortkøres til 

andet formål. 
• Eventuelle afvigelser i driften. 

  
  Indrapporteringen skal være tilsynsmyndigheden i hænde  inden 1. 
 marts, og omfatte perioden 1. januar – 31. december det foregående 
 år. Første indrapportering indsendes inden 1. marts 2012. 
 

Kontrol med måleudstyr 
L1. ○ Der skal føres journal over kontrollen med kontinuert måleudstyr, 

hvis der anvendes sådant, dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 

 

Driftsforstyrrelser og uheld 
M1. ○ I tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser, der kan have indvirkning på 

miljøet, skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest 
først førstkommende hverdag. På tilsynsmyndighedens forlangende 
skal der fremsendes en redegørelse. 

 

Ophør 
N1. ○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltnin-

ger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for 
at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Miljøstyrel-
sen i Odense senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

 

 10 



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Komposteringsanlægget er en del af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter. 
Komposteringsanlægget er placeret i den sydlige ende af modtageområdet 
(se bilag B og C).  
 
Tilkørsel til komposteringsanlægget sker gennem Grindsted Affalds- og 
Genbrugscenter. Komposteringspladsens åbningstider følger det øvrige 
genbrugscenter, og er:  
 
mandag – fredag  kl. 7.30 – 16.00 
onsdag   kl. 7.30 – 18.00 
lørdag   kl. 8.30 – 17.00 
søn- og helligdage  lukket 
 
Komposteringsanlægget modtager have- og parkaffald, som neddeles og 
komposteres i miler.  

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Komposteringspladsen er beliggende på Grindsted Affalds- og Genbrugs-
center. Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, består af et modtageområde 
og et deponeringsområde. Komposteringsarealet er placeret i modtageom-
rådet, der er den nordligste del af genbrugscenteret.  
 
Der foreligger følgende gældende godkendelser og afgørelser for Grindsted 
Affalds- og genbrugscenter: 
 

• Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe 
Amt, 2. oktober 2006. (og revision af denne fra marts 2009, som ikke 
indeholder vilkår, der er relevante for komposteringsanlægget) 
  

• Tilladelse til afledning af spildevand fra Grindsted Affalds- og Gen-
brugscenter, Grindsted Kommune, 18. marts 2009. 

 
Grinsted Affalds- og Genbrugscenter indgår i Billund Kommuneplans afsnit 
8.3.1. Grinsted Losseplads, der udlægger arealet til losseplads, genbrugs-
center og andet i tilknytning hertil. Der er ikke udarbejdet lokalplan for om-
rådet. (bilag D2) 

3.1.3 Nye lovkrav 
Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for 22 listepunkter, der er opta-
get på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Disse "branchebilag" med 
standardvilkårene og de præcise oplysninger, der kræves for ansøgninger 
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inden for den pågældende branche, er optaget i godkendelsesbekendtgø-
relsens bilag 5. Der er således udarbejdet standardvilkår for komposte-
ringsanlæg, der er omfattet af listepunkt K214 ”Komposteringsanlæg i øvrigt 
med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset 
fra husdyrgødning”. 
 
Det er formålet med disse standardvilkår dels at gøre det enklere for den 
enkelte virksomhed og myndighed, at definere krav til indretning og drift, og 
dels at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet. 
 
Derfor skal standardvilkårene bringes i anvendelse i forbindelse med denne 
revurdering. Der er dog mulighed for at fravige de vilkår, der ikke er relevan-
te for komposteringsanlægget på Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, 
eller at ændre på standardvilkårene, hvis der er lokale forhold, der taler her-
for. Det skal bemærkes at forhold vedrørende støj og spildevand ikke er 
omfattet af standardvilkår. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Standardvilkårene omfatter den bedste tilgængelige teknik. På de områder, 
hvor standardvilkårene ikke benyttes, redegøres der for i hvad omfang, der 
er tale om anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. 
 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
I forbindelse med denne revurdering er der opstillet særskilte vilkår for kom-
posteringsanlægget. Disse er alle vurderet i forhold til Miljøstyrelsens stan-
dardvilkår2 til listepunkt K214 ”Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapaci-
tet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyr-
gødning”.  

3.2.2 Indretning og drift 
Indretning 
Komposteringsanlægget fik den første miljøgodkendelse i 1992. Godken-
delsen blev senere indarbejdet i Ribe Amts samlede miljøgodkendelse af 
Grindsted Affalds- og Genbrugscenter af 2. oktober 2006. Miljøgodkendel-
sen er revideret i marts 2009, dog kun hvad angår deponeringsdelen. En 
oversigtstegning med komposteringsanlægget, samt de øvrige biaktiviteter 
på Grindsted Genbrugs- og Affaldscenter ses i bilag C. 
 
Der er i den tidligere godkendelse ikke fastsat nogen grænse for hvor meget 
komposteringsanlægget må kompostere. Grindsted Affalds- og Genbrugs-
center modtager pt. op til 3.500 tons have/parkaffald om året, men ønsker 
mulighed for at modtage 6000 tons have/parkaffald årligt, som anlægget er 
dimensioneret til.  
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Miljøstyrelsen vurderer, at der kan gives tilladelse til at komposteringsan-
lægget må modtage op til 6000 tons have/parkaffald årligt, svarende til an-
læggets kapacitet. Der sættes vilkår om fast belægning og perkolatopsam-
ling under komposteringsanlægget i henhold til de nye standardvilkår2.  
 
Have/parkaffaldet indeholder en del grenaffald, som kan afsættes til bio-
brændsel. Det vurderes af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, at mindst 
30 % af det indkomne have/parkaffald vil kunne afsættes til biobrændsel, 
umiddelbart efter neddeling, såfremt der træffes aftale om dette. 
 
Det eksisterende komposteringsareal er indrettet med plads til komposte-
ring, eftermodning, sigteplads og depot for færdigkompost. Arealet er belagt 
med 20 cm stabilgrus og hele arealet er drænet med perkolatdræn i en ind-
byrdes afstand, svarende til afstanden mellem milerne. Drænene er tilsluttet 
en samlebrønd, hvorfra perkolatet kan oppumpes til vanding af milerne, 
eller ledes til offentligt renseanlæg. 
 
I henhold til bekendtgørelse nr.1257 af 9. december 2009, om standardvil-
kår, skal komposteringsanlæg, der modtager mere end 500 tons have- og 
parkaffald pr. år, skal arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efter-
lagring være etableret med impermeable og kørefaste belægninger og kun-
ne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en im-
permeabel belægning kan anvendes en membran.  
 
Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at overfladevand fra 
arealerne, samt perkolat fra affaldet, bliver ledt til en tæt opsamlingsbehol-
der eller bassin. Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, 
der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på 
arealet. Ved en kørefast belægning forstås en belægning, der i løbet af på-
virkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde væske fra at gennem-
trænge belægningen. 
 
Der skal etableres impermeabel kørefast belægning på komposteringsan-
læggets arealer i henhold til standardvilkåret. Det er dog Miljøstyrelsens 
vurdering, at der kan gives en frist for etablering af belægningen til udgan-
gen af 2012, da der er etableret perkolatdræn under det eksisterende an-
læg. 
 
Der er i øvrigt ikke sket indretningsmæssige ændringer af anlægget. 
 
Drift 
På komposteringspladsen modtages haveaffald fra private og erhvervsvirk-
somheder. Det komposteres i miler af en bredde på ca. 8 meter og en højde 
på ca. 3.5 meter. Dimensionerne er lidt større end de rammer der angives i 
standardvilkåret (højde 1,5-3,0 meter, bredde 4-7 meter).  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget bør følge kravene til milekom-
postering, da målene for milerne ligger tæt på standardmålene for miler an-
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givet under standardvilkår og da anlægget begrunder et ønske om dette, af 
hensyn til en optimal kompostering. Det er samtidigt Miljøstyrelsens vurde-
ring, at et ønske om kun at vende milerne 3 gange i komposteringsforløbet 
bør efterkommes, da der er tale om rent have-parkaffald, hvor der ikke er 
hygiejnisk begrundelse for en ekstra milevending. 
 
Praksis ved komposteringen følger i dag ikke den praksis der foreskrives 
under standardvilkår i bek. 1257, af 9. december 20092. Den eksisterende 
praksis ved kompostering på Grindsted Affalds- og genbrugscenter, skal 
derfor tilpasses til den praksis, som beskrives under vilkårene i denne afgø-
relse, vilkår B1- B10. 
 
Da private indleverer ikke-indvejet haveaffald til kompost, kan tilførte 
mængder af haveparkaffald om nødvendigt vurderes efter neddeling og 
oplægning i miler. 
 
Der er udarbejdet en driftsinstruks for anlægget. Denne skal tilrettes så den 
stemmer overens med de nye krav jf. standardvilkårene i denne afgørelse. 

3.2.3 Luftforurening og lugt 
Lugt 
Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 2006 at:  
 

• Der kan opstå lugtgener fra komposteringspladsen i forbindelse med 
milevending. Lugtgener er ligeledes konstateret i forbindelse med 
aktive deponeringsenheder, samt hvor der ikke er foretaget endelig 
slutafdækning. 

 
• Der er ikke konstateret generende lugt ved de nærmeste naboer, og 

at naboer til anlægget ikke har klaget til tilsynsmyndigheden over 
lugtgener fra anlægget. 

 
Miljøstyrelsen har ikke fundet anledning til at ændre på denne vurdering ved 
efterfølgende tilsyn. 
 
Støv 
Der kan opstå støvgener fra omlastestationen (knusning af affald), kompo-
steringspladsen (ved neddeling af have- og parkaffald, milevending og sor-
tering af komposten), nedknusningsanlægget (knusning af affald), depone-
ringsanlægget (aflæsning, kompaktering og afdækning) samt fra kørsel på 
affaldscenterets område. 
 
Risiko for spredning af aerosoler og mikroorganismer vurderes at være 
størst i forbindelse med komposteringsanlæggets drift. 
 
Ved den nuværende drift er der ikke konstateret gener ved de nærmeste 
naboer, og tilsynsmyndigheden har aldrig modtaget klager over støv m.v. 
fra naboerne. 

 14 



 
Som for lugt vurderes det, at kravene til indhold i driftsinstrukser sammen 
med drifts- og indretningskravene vil være tilstrækkelige til, at der ikke op-
står væsentlige gener hos de nærmeste naboer. 
 
Miljøstyrelsen har ikke fundet anledning til at ændre på denne vurdering. 
Det vurderes derfor at de vilkår, der er stillet til luftemissioner i standardvil-
kårene vil være tilstrækkelige. 

3.2.5 Spildevand 
Standardvilkårene til komposteringsanlæg, der modtager mere end 500 
tons have- og parkaffald foreskriver, som udgangspunkt, at de skal være 
forsynet med impermeable og kørefaste belægninger.  
 
Komposteringsanlægget, herunder eftermodningsarealer, sigteplads og 
depot for færdigt kompost, er befæstet med minimum 20 cm stabilgrus med 
drænsystem for dræning af perkolat og overfladevand. Drænene er tilsluttet 
en samlebrønd, hvorfra vandet kan oppumpes til vanding af milerne. Even-
tuelt overskudsvand ledes til afløbssystemet for perkolat og videre herfra til 
Hovedpumpestation Øst i Grindsted by. 
 
Ribe Amt har i forbindelse med tilsyn, inden meddelelse af miljøgodkendel-
sen i 2006,konstateret: at overfladevand/perkolat ikke umiddelbart kan ned-
sive på alle områder af komposteringspladsen, og at der derfor findes an-
samlinger af vand på pladsen i nedbørssituationer. Miljøgodkendelsen fra 
2006 indeholdt derfor vilkår om, at der blev gennemført foranstaltninger, der 
sikrer at overfladevandet ikke afstrømmer til omgivelserne. Pladsen er i dag 
sikret mod afstrømning. 
 
I forbindelse med Grinsted Affalds- og Genbrugscenters årsrapport for 
2007-08, er som bilag vedlagt ”Grundvandsmonitering ved Grindsted Af-
falds- og Genbrugscenter”, udarbejdet af COWI, oktober 2009. Rapporten 
omhandler resultaterne fra en række perkolatmålinger, kontrolmålinger af 
grundvandsmagasinet, vandprøver udtaget i vandløbene Utoft Mosebæk og 
Rishøj Bæk samt monitering af vandstanden i kontrolboringerne.  
 
Rapporten konkluderer følgende ud fra vandprøver udtaget i vandløbene: 
”Analyseresultaterne tyder ikke på, at hverken Utoft Mosebæk eller Rishøj 
Bæk er påvirket af forurening fra grøfterne ved Grindsted Affalds- og Gen-
brugscenter” 
 
Rapporten angiver følgende samlede vurdering: ”1 2007 og 2008 er der ikke 
registreret væsentlige ændringer i hverken perkolatets sammensætning 
eller grundvandskvaliteten. Der ses generelt ret store udsving i de målte 
koncentrationer i mange af kontrolboringerne. Det vurderes overordnet, at 
de variationer, der ses i koncentrationsniveauerne, er betinget af de naturli-
ge variationer i de klimatiske forhold, og dermed nedsivningen af perkolat til 
grundvandsmagasinet.” 
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at komposteringspladsen bør sikres med 
fast belægning og bortledning af overfladevand til deponiets eksisterende 
perkolatsystem, eller til opsamlingstank i henhold til de standardvilkår som 
er fastlagt for indretning af komposteringspladser med en kapacitet på over 
500 tons om året. Der gives frist til etablering til udgangen af 2012, da an-
lægget i forvejen er etableret med perkolatopsamling (se afsnit 3.2.2). 
 

3.2.6 Støj 
Miljøgodkendelsen af Grinsted Affalds- og Genbrugscenter fra 2006 inde-
holder vilkår til den samlede støjbelastning (fra alle aktiviteter på Grindsteds 
Affalds- og Genbrugscenters). Der er således ikke fastsat individuelle støj-
vilkår til komposteringsanlægget i denne revurdering. 

3.2.7 Affald 
Aktiviteterne på komposteringspladsen vil ikke medføre, at der opstår næv-
neværdige mængder af ”nyt” affald. 
 
Det affald, der måtte opstå skal håndteres i henhold til Billund Kommunes 
affaldsregulativ. Der stilles vilkår om dette. Der medtages desuden stan-
dardvilkår mht. opbevaring og mærkning af farligt affald som f.eks. spildolie, 
brugt adsorptionsmateriale, kemikalierester fra desinfektionsmidler 

3.2.8 Overjordiske olietanke  
Komposteringspladsen råder ikke over egne overjordiske tanke. Der er der-
for ikke stillet vilkår vedrørende overjordiske tanke. 

3.2.9 Jord og grundvand 
I forbindelse med drift af komposteringspladsen vurderes det, at vask af 
entreprenørmateriel, tankning af motorbrændstof til entreprenørmaskiner, 
samt oplag af kemikalier der benyttes i forbindelse med komposteringen, 
kan udgøre en risiko for jord- og grundvandsforurening, hvis det ikke sikres, 
at det kan foregå på forsvarlig måde. Standardvilkårene indeholder en ræk-
ke vilkår for at sikre jord- og grundvand. 
 
Nedstrøms (vest for) komposteringsanlægget er grundvandet målsat, som 
område med drikkevandsinteresser, mens området nord for pladsen er mål-
sat som område med særlige drikkevandsinteresser. Da grundvandsstrøm-
men løber fra øst mod vest er dette område ikke påvirket af Grindsted Af-
falds- og Genbrugscenter. (bilag D1) 
 
 I Ribe Amts afgørelse om miljøgodkendelse1 (revurdering) fra 2006 af det 
samlede deponianlæg, inklusive alle biaktiviteter, er der foretaget en mo-
delberegning og vurdering af faren for grundvandsforurening. Det vurderes 
af Ribe Amt, at der ikke er fare for forurening af områder med drikkevands-
interesser, eller drikkevandsboringer nedstrøms anlægget. Miljøstyrelsen er 
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enig i denne vurdering og forventer uændrede, eller forbedrede grund-
vandsforhold efter revurderingen. 

3.2.10 Til- og frakørsel 
Til- og frakørsel foregår fra Ribe Landevej, og sker på interne køreveje op-
bygget med grus. Der vil i vilkårene blive indarbejdet krav om, at der benyt-
tes bestemte interne køreveje. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 
Grindsted Affalds- og Genbrugscenter registrerer løbende en række drifts-
parametre, der udgør virksomhedens driftsjournal. For at give tilsynsmyn-
digheden mulighed for at følge udviklingen i affaldsmængder og produktio-
nen af kompost skal en årsrapport sendes til tilsynsmyndigheden en gang 
årligt. Kravene til indhold af driftsjournalen samt tidsfrister for indsendelse til 
tilsynsmyndigheden er indeholdt i vilkårene. 

3.2.12 Sikkerhedsstillelse 
Komposteringspladser er ikke omfattet af deponeringsbekendtgørelsens 
krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles derfor ikke vilkår til dette. 

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Driftsforstyrrelser og uheld skal registreres i driftsjournalen, og i tilfælde af 
risiko for at disse kan have indvirkning på miljøet, skal Miljøstyrelsen straks 
orienteres. Såfremt uheldet sker uden for normal arbejdstid, kontaktes Mil-
jøstyrelsen på førstkommende hverdag.  

3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Komposteringspladsen er ikke omfattet af reglerne om større uheld med 
farlige stoffer. Der stilles derfor ikke vilkår til forebyggelse af større uheld. 

3.2.15 Ophør 
Når komposteringspladsen skal ophøre med drift, skal der indsendes under-
retning om dette til Miljøstyrelsen. 
 
Der stilles vilkår til dette for, at myndigheden på dette tidspunkt kan tage 
stilling til, om der er behov for foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
For den del af vilkårene, der er standardvilkår er der ikke yderligere rede-
gjort for bedst tilgængelige teknik.  

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Billund kommune har udtalt sig om planforhold i skrivelse af 22. december 
2010. Det oplyses at de planmæssige rammer for anlægget er uændret og 
at der ikke er aktuelle planer om ændringer i planforholdene for arealet. 
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3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 
Billund Kommune/Grindsted affalds- og Genbrugscenter har indsendt be-
mærkninger til udkast til afgørelsen i skrivelse af 22. december 2010. Miljø-
styrelsen har imødekommet disse bemærkninger i det omfang det har været 
muligt, under hensyntagen til kravene i de lovbestemte standardvilkår. 
 

4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F. 
 
Revurdering 
Komposteringspladsen er ikke omfattet af reglerne om regelmæssig revur-
dering, der er således ikke behov for at fastsætte seneste frist for en even-
tuel kommende revurdering. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 
2006, Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er en eksisterende virksomhed, hvor der ikke sker ændringer 
i produktionen. Bekendtgørelse. nr. 1335 af 6. december 2006, om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medført af lov om 
planlægning, skal derfor ikke bringes i anvendelse. 
 
Habitatdirektivet  
Grindsted Affalds- og Genbrugscenter er ikke beliggende i et natura 2000 
område og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
 
Dato Myndig-

hed 
Titel 

Marts 2009 Billund 
Kommune 

Revision af miljøgodkendelse, Grindsted Affalds- og Gen-
brugscenter 
 

18-03-2009 Billund 
kommune 

Tilladelse til afledning af spildevand fra grindsted Affalds- og 
genbrugscenter 
 

02-10-2006 Ribe Amt Miljøgodkendelse af Grinsted Affalds- og Genbrugscenter. 
 

30-10-2000 Grindsted 
Kommune 

Tilladelse af afledning af spildevand fra Grindsted Affalds- og 
Genbrugscenter 
 

 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen i Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Billund Ugeavis og kan ses på 
www.mst.dk 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. Endvi-
dere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt 
findes i bilag E. 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst. dk . Klagen 
skal være modtaget senest den 2. marts 2011 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sa-
gen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Billund Kommune, kommunen@billund.dk 
Embedslægeinstitutionen i Syddanmark, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening,  lokalafdeling, billund@dof.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
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5. BILAG 
 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
Denne revurdering af miljøgodkendelsen for komposteringsanlægget er 
gennemført på baggrund af tidligere oplysninger fra Grinsted Affalds- og 
genbrugscenter, samt fra oplysninger, der er indhentet via tilsyn. Der er så-
ledes ikke udarbejdet en egentlig miljøteknisk beskrivelse i forbindelse med 
denne revurdering. 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 1:20.000 
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Bilag C: Oversigtstegning over biaktiviteter 
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Bilag D: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 
Bilag D1: 
Temakort 1:10000 
Kortet viser drikkevandsinteresser, EF-habitatområde, beskyttede vandløb. 
Der findes ingen EF-habitatområder i kortudsnittet. 
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Bilag D2: 
Temakort 1:10000 
Kortet viser kommuneplanrammer. 
8.3.1: Kommuneplanramme 
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Bilag D3: 
Ortofoto 2008 1:2000 
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Bilag E: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, af 02. oktober 
2006, indeholder en række vilkår til komposteringsanlægget. 
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Komposteringsanlæg 
13 B2   Grøde fra vandløb modtages ikke, og indgår 

således ikke længere i vilkåret 
14 E1    
15   X Vilkår til at foretage foranstaltning, der gav sik-

kerhed for at opfylde tidligere vilkår 14. 
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Nye vilkår som følge af revurderingen 
 
Vilkår Standardvilkår* Vedrører 
A1 1 Driftsinstruktion 
A2  Orientering ved ejerskifte 
B1 3 Indretning, impermeabel belægning 
B3  Driftstid. 
B4 5 Maksimal mængde af modtaget have- og parkaffald 
B5 6 Maksimal mængde opbevaret færdig kompost 
B6 10 Tilladt temperaturinterval i milerne 
B7 12 Renholdelse af materiel og kørselsveje 
B8 13 Maksimalt oplag af have- og parkaffald 
B9 14 Begrænset tidsperiode for opbevaring af neddelt have- og 

parkaffald inden udlægning i miler 
B10 16 Krav til liggetid i milerne inden 1. vending 
B11 18 Minimums krav til antallet af årlige vendinger 
C1 
C2 

7 
 

Krav om fugtning af veje og kørselsarealer ved støvgener 

D1 8 Anlægget må ikke give anledning til lugtgener 
D2 11 Opsamlet overfladevand, der anvendes til vanding, må ikke 

medføre lugtgener 
E2  Overfladevand/perkolat skal opsamles 
G1  Krav om af følge kommunens affaldsregulativ 
G2  Krav om indsendelse af dispensation fra kommunen, hvis 

kommunens affaldsregulativ ikke følges 
G3 30 Opbevaring af farligt affald 
I1 32 Rengøring af materiel 
I2 34 Oplag af olieprodukter 
I3 35 Påfyldning af motorbrændstof 
I4 36 Påfyldning af entreprenørtanke 
I5 37 Spild af olieprodukter 
I6 38 Sikring af udendørs tanke mod påkørsel 
I7 39 Årlig visuel kontrol af tætheden af impermeable arealer 
J1  Beskrivelse af til- og frakørselsveje 
K1 43 Krav til indholdet af driftsjournalen 
K2  Årsrapport 
L1  Kontrol med måleudstyr 
M1  Orientering af tilsynsmyndigheden ved driftsforstyrrelser og 

uheld 
N1  Ophør af driften 

 
* Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 9. december 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (standardvilkår). 
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Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste 
 

 
Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, 
med senere ændringer. 
 
Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af liste-
virksomhed (Standardvilkår), af 9. december 2009. 
 
 
 
 
. 
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Bilag G: Liste over sagens akter 
 

• Kommune 8.3.1 for Grindsted Losseplads. 
• Revision af Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscen-

ter, Billund kommune, marts 2009. 
• Tilladelse til afledning af spildevand fra Grindsted Affalds- og Gen-

brugscenter, Billund Kommune, 18. marts 2009. 
• Miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe 

Amt, 02-10-2006. 
• Tilladelse til afledning af spildevand fra Grindsted Affalds- og Gen-

brugscenter, Grindsted Kommune, 30. oktober 2000. (bilag til miljø-
godkendelsen 2006) 

• Driftsinstruks Komposteringsanlæg for haveaffald, Billund kommune, 
September 2007 

• Grønt Regnskab 2008 for Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Bil-
lund Kommune, Juli 2009 

• Grundvandsmonitering ved Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, 
Årsrapport 2007-08, Billund kommune, Oktober 2009 
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