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Forlenget tillatelse til kompostering av avløpsslam på Burud i Øvre Eiker
kommune
Fylkesmannen forlenger tillatelsen til kompostering av avløpsslam på Burud i Øvre
Eiker kommune fram til 1. juni 2012. Vedtaket kan påklages til Klima- og
forurensningsdirektoratet. Fylkesmannen varsler at vi vil ilegge et gebyr på kr 5 200 for
saksbehandlingen. Frist for å gi uttalelse til varslet er 30. mai 2011.
Vi viser til samtale med Stein D. Moen under vårt tilsyn med slamkomposteringen på Burud i
februar 2011.
Bakgrunn
Vi viser til rammetillatelse for Øvre Eiker kommune – avfall og gjenvinning datert 16.
desember 1996, og vårt brev om forlenget bruk av Burud for behandling av avløpsslam datert
31. august 1999. Tillatelsen ble forlenget til 1. juni 2011 i vedtak datert 17. desember 2009.
Øvre Eiker kommune har kompostert sitt avløpsslam på Burud siden tillatelse ble gitt i 1996.
Ferdig behandlet slam benyttes i jordbruket. Tillatelsen har vært forlenget, senest i 2009.
Nå har kommunene i Drammensregionen inngått en felles avtale om behandling av
avløpsslam. Avtalen innebærer at avløpsslam fra Øvre Eiker kommune skulle gå til
behandling i et lukket behandlingsanlegg på Lindum senest fra mars 2011. På grunn av
forsinkelser har Lindum AS måttet flytte tidspunkt for ferdigstillelse av anlegget fra januar til
november 2011. Når det nye biogassanlegget står ferdig, vil det være behov for en
innkjøringsperiode, slik at det er realistisk å vente at anlegget kan ta imot slam fra Øvre Eiker
vinter/vår 2012.
Mens det nye behandlingsanlegget bygges ferdig er det ønskelig å videreføre
slambehandlingen på Burud. Lindum har ikke tillatelse til å ta imot økte mengder slam i
Drammen før det lukkede behandlingsanlegget står ferdig.
Høring
Fylkesmannen har ikke mottatt klager på slambehandlingen på Burud. Vedtaket gjelder en
tidsbegrenset forlengelse av eksisterende virksomhet. Det er viktig at vedtaket er på plass før
1. juni 2011. Fylkesmannen mener derfor at søknaden ikke må forhåndsvarsles, jf. § 36-7 i
forurensningsforskriften om unntak fra forhåndsvarsel.
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Fylkesmannens vurdering
I byggeperioden for det nye slambehandlingsanlegget på Lindum er det ønskelig at minst
mulig slam går dit. Vi har ikke mottatt klager fra slambehandlingen på Burud. Fylkesmannen
var på tilsyn på slambehandlingsanlegget i februar 2011, og behandlingen fungerer
tilfredsstillende. Det er dermed ikke forurensningsmessige hensyn som tilsier at
slambehandlingen bør avsluttes raskt.
For at slambehandlingen på Burud skal ha en gyldig tillatelse er det nødvendig å forlenge
gyldigheten av den eksisterende tillatelsen til det nye anlegget står ferdig. Anlegget er antatt å
være i drift i november 2011. Vi vurderer det som mest hensiktsmessig å forlenge gyldigheten
av tillatelsen fram til 1. juni 2012. Det vil gi mulighet til å ta imot slam hvis det nye anlegget
har innkjøringsproblemer, og vil sikre at slam som tas inn på anlegget kan ferdigbehandles før
tillatelsen utløper.
Vedtak
Fylkesmannen forlenger tillatelsen til behandling av avløpsslam på Burud fyllplass fram til 1.
juni 2012. Vilkårene er fastsatt i rammetillatelse for Øvre Eiker kommune datert 16.
september 1996, kap. C, med endring av 17. desember 2009.
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) §§ 18.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen tre uker, jamfør
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde
opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som
ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.
Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan
be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klageskjema kan lastes ned fra www.fmbu.no.

Kunngjøring
Vedtaket blir kunngjort på internettsidene til Fylkesmannen i Buskerud,
www.fylkesmannen.no/buskerud

Varsel om gebyr
Fylkesmannen er fra 1. august 2007 pålagt å kreve gebyr for saksbehandling av tillatelser etter
forurensningsloven. Vi varsler vedtak om at virksomheten skal betale kr 5 200 i gebyr
endringen i tillatelsen, jamfør forurensningsforskriften § 39-5.
Fylkesmannen forhåndsvarsler vedtaket etter forvaltningsloven § 16. Hvis dere mener at vi
forhåndsvarsler vedtaket på uriktig grunnlag eller at det er flere opplysninger som skal legges

Side 3 av 3
til grunn før vi fatter vedtaket, ber vi om at melding sendes til Fylkesmannen. Hvis det ikke
har kommet nye opplysninger til saken innen fristen vil vi fatte vedtaket. Vi vil gi melding om
dette i et eget brev. Frist for å gi uttalelse til det varslede vedtaket er 30. mai 2010.
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