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TILLATELSE TIL MELLOMLAGRING AV SLAM PÅ BLOMJOTEN OMLASTINGSSTASJON

_

Det vises til søknad av 14. juni 1999 om tillatelse til midlertidig drift av slammellomlager
(omlastingsstasjon) på Blomjoten, tillatelse av 11. november 1999 til drift frem til 30. desember
2001, samt til Deres søknad av 2. juli 2001 om forlenget drift 30.12.2004. På bakgrunn av
samtaler med Harstad kommune v/ driftssjefen, anses søknaden ikke å gjøres gjeldende for
tidsbegrenset drift.
Fylkesmannen i Troms har fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i forurensningslovens § 11, jf. slamforskriftens § 6, gis Harstad kommune
tillatelse til mellomlagring av avvannet slam fra renseanlegg og slamavskillere ved
Blomjoten, Harstad kommune. Tillatelsen forutsetter at slammet lagres i tette container og
at det foreligger tillatelse fra grunneieren. Slammet skal lagres i lukket container og
slammengden skal til enhver tid ikke være større enn 40 m3. Denne tillatelsen er gitt under
forutsetning av at samtlige vilkår og andre bestemmelser nevnt nedenfor overholdes.
Mellomlagringslokaliteten har følgende UTM koordinater:
33W WS 614 227 (Serie M711, kartblad 1332 III)

Sakens bakgrunn / Fylkesmannens begrunnelse
Harstad kommune har tidligere fått midlertidig tillatelse til drift av slambehandlingsanlegg på
omsøkte lokalitet. Tillatelse ble gitt som en prøveordning på bakgrunn av usikkerhet fra
Fylkesmannens side vedr. eventuelle luktplager overfor den nærmeste bebyggelsen. I forbindelse
med denne tillatelsen mottok Fylkesmannen ikke protester fra naboer eller andre etter offentlig
varsling og innsyn. Kommunen omlaster slam på lokaliteten i container for videre levering til
godkjent behandlingsanlegg ved Narvik (HRS).
Omsøkte lokalitet disponeres av lokalt grunneierlag (Søndre Kilbotn grunneierlag) som har inngått
leieavtale med Harstad kommune.
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Lokaliteten er regulert som ”steinbrudd”. Harstad kommunen er områdets planmyndighet, og kan i
henhold til forurensningslovens § 11 gi fylkesmannen samtykke til å gi utslippstillatelse til
virksomhet som er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven. Foreliggende søknad
fra Harstad kommune oppfattes av Fylkesmannen som slikt samtykke. De omkringliggende
områdene er uregulert.
Når det gjelder avstand fra omsøkte lokalitet til nærmeste bebyggelse, ligger to boliger om lag 350
m fra slamlageret, mens den øvrige bebyggelse ligger mer enn 550 m fra lokaliteten. Terrenget er
kupert med en del skog, noe som trolig virker dempende på eventuell luktspredning.
Søknaden er sendt til høring hos kommuneoverlegen, Troms fylkeskommune, brukeren av
steinbruddet (Harstad maskin og anlegg AS), og til eiere av den aktuelle grunnen og
naboeiendommer. På bakgrunn av tidligere offentlig innsyn knyttet til søknad av 14. juni 1999, er
søknad denne gangen ikke varslet ved annonsering i pressen eller lagt ut til offentlig innsyn da
dette virker åpenbart unødvendig (jf. Saksbehandlingsforskriftens § 7. På bakgrunn av tidligere
saksbehandling synes sakens kjent for aktuelle naboer, og det har tidligere ikke innløpt klager på
slamlageret. Denne tillatelsen vil imidlertid bli offentliggjort ved kunngjøring i lokalpressen
(bladet Harstad tidende).
Det er ingen annen virksomhet knyttet til lokaliteten enn periodisk uttak av stein/grus i det
tilgrensende masseuttaket. Når det gjelder bruk av området til turgåing, har Fylkesmannen ikke
registrert fra annet hold at slamlageret vil være til vesentlig ulempe (jf. foreliggende avtale mellom
kommunen og grunneierlaget, samt manglende svar på anmodning om høringstillatelse fra eierne
av naboeiendommer).

Vilkår
•

Kommunen er ansvarlig for at slammellomlageret vedlikeholdes og drives slik at lageret til
enhver tid er i samsvar med de krav og pålegg som fremgår av denne utslippstillatelsen.

•

Representanter for forurensningsmyndigheten skal til enhver tid kunne kontrollere
slammellomlageret (jf. forurensningslovens § 50).

•

Hvis forurensningsmyndigheten finner det påkrevd skal kommunen medvirke til, og ev.
bekoste, overvåkingsundersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves (jf.
forurensningslovens § 51).

•

Dreneringsforholdene ved anlegget skal være slik at søl av slam i forbindelse med
slamhåndteringen ikke medfører forurensning. Eventuelt sølt slam skal straks fjernes og
området skal behandles slik at luktfrigjøring stanser opp.

•

Slammet som befinner seg i lageret skal ikke på noen måte være tilgjengelig for mennesker
eller dyr. Slam skal ikke oppbevares på utsiden av container. Container skal være lukket uten
mulighet for å kaste inn fremmedlegemer fra utsiden. Regnvann skal ikke kunne trenge inn i
container, og slam – eller sigevann fra slammet – skal ikke kunne renne ut av container.

•

Dersom forurensningsmyndigheten finner det påkrevd, skal kommunen gjennomføre
ytterligere tiltak på/ved slamlageret. Utgifter og/eller undersøkelser som påløper i denne
forbindelsen skal dekkes av kommunen.
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•

I medhold av forurensningslovens § 18 kan Fylkesmannen oppheve eller endre påleggene eller
vilkårene som er gitt i denne tillatelsen, eller Fylkesmannen kan gi nye pålegg/vilkår.
Fylkesmannen kan på 3 måneders varsel inndra tillatelsen dersom forutsetningene gitt i
forurensningslovens § 18 tilsier det.

•

Kommunen skal journalføre mengder og dato for utlevert slam fra slammellomlageret, samt
hvem som har mottatt slammet.

•

Straks etter utlevering og innlevering av slam til/fra mellomlageret skal kommunen sørge for
at slamrester ikke sitter igjen på utsiden av container eller på annen måte befinner seg utenfor
container på lokaliteten.

Erstatningsansvar, klageadgang, mv.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om det er gitt tillatelse til mellomlagring av slam, er
ikke Harstad kommune fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf.
forurensningslovens § 10 og § 56 dersom forurensningsskader skulle oppstå.
Denne tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter eller andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi det vedtak
det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Troms,
9291 Tromsø.
Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen kan etter
anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller
klagen er avgjort (jf. forvaltningslovens § 42). Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan
ikke påklages (jf. forvaltningslovens § 2 bokstav b jf. § 28).
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter og Fylkesmannen vil på
forespørsel kunne gi nærmere opplysninger vedrørende denne saken.
Med hilsen

Knut M. Nergård (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef
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