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DEPONERINGSPLASS FOR SØPPEL OG KLOAKKSLAM SAMT OPPSTILLINGSPLASS FOR BILVRAK I
OMRÅDET BRATTBAKKEN, FOLLDAL KOMMUNE

I medhold av lov om vern mot vannforurensing av 26. juni 1970, § 10, tillates Folldal kommune inntil videre å deponere
kommunalt avfall og kloakkslam samt mellomlagre bilvrak og annet metallavfall på leid areal av gnr. 84, bnr. 1 og bnr. S5,
bnr. 1, kalt Brattbakken i Folldal kommune.
Det vises til søknad av 6. mai 1982 m/bilag v/Folldal kommune, teknisk etat som følger vedlagt.
Tillatelsen gjelder:
A. Tilrettelegging av området.
B. Deponering av fast avfall (kontrollert fylling).
C. Deponering av kloakkslam.
D. Oppstillingsplass for bilvrak og annet metallavfall.
Generelle vilkår er satt opp under punkt E nedenfor.
Følgende vilkår gjelder for de forskjellige deler av tillatelsen:
A.1. Plassen skal tilrettelegges ved best mulig planering og med avskjærende grøft rundt for a hindre tilsig av overvann.
Sigevannet skal infiltreres i grustaket.
A.2. Området skal gjerdes inn med 2 m høyt gjerde som helst bør våre tett mot innsyn fra riksveg 27. Eventuelt tett gjerde
skal holdes i naturvennlig farge. Området skal slenges av med låsbar port og ferist.
B.1. Søppelplassen skal drives som kontrollert fylling og komprimeres i lag på maksimalt 2 m høyde. Tildekking skal skje
med stedlige grus- og sandmasser (ca. 0,2m) eller tilkjørte tomtemasser.
B.2. Deponeringen forutsettes gjennomført med smalest mulig fyllingsfront slik at tildekking og komprimering kan skje
daglig. Det skal jevnlig foretas opprydding på området samt tilførselsvei dersom denne forsøples ved dårlig sikret
transport.
B.3. Det sørges for vann til eventuell brannslukking. Selvantennelige stoffer, varmaske m.v. skal ikke legges sammen med
øvrig avfall i fyllingen.
C.1. Kloakkslam (uavvannet) skal deponeres i laguner på ca. 1,5 m dyp og med fyllingshøyde 0,5-1 m. Høyeste
grunnvannstand skal være 0,7 m under lagunebunn.
C.2. Det skal anlegges 3 separate laguner som hver holder ett års slamproduksjon.
C.3. Lagunene skal utformes og plasseres slik at fylling og uttak av slam skjer bekvemt og uten skader for anlegget for
øvrig.
D. Godkjennelse som oppstillingsplass for bilvrak betyr at det på et avgrenset område årlig oppstilles et mindre antall
bilvrak og hvor det ikke foretas noen form for behandling utover demontering ved avhenting med mobil presse.
E.1. Det må kun deponeres avfall og slam for Folldal kommune i området.
E.2. Det skal utarbeides driftsinstruks og journal for registrering av mottatte avfallsmengder og -typer.
E.3. Kommunen plikter å la representanter fra forurensingsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid.

E.4. Dersom deponering på områ et medfører uforutsett forurensing skal kommunen , etter nærmere pålegg fra
fylkesmannen bekoste nødvendig prøvetaking og analyser av sigevann i grunnvann fra området.
E.5. Det skal utarbeides en avslutningsplan for fyllingsområdene som skal godkjennes av fylkesmannen.
Tidspunktet for avslutningsplanen vil være avhengig av hvor fort arealene forbrukes. En slik avslutningsplan er ment å
dekke etappeområder av passende størrelse.
Bemerkninger:
Tillatelsen er stort sett utarbeidet i samsvar med de framlagte planer.
Etter innvendinger mot søknaden er det tatt hensyn til forsøpling og risiko for naboers vannforsyning. Når det gjelder
luktulemper kan en være noe betenkt med hensyn til angitt avstand på ca. 350-400 m fra nærmeste bebyggelse. Avstanden
burde vært i størrelse ca. 500 m etter generelle retningslinjer, men lokale klimatiske forhold samt plassens relativt
beskjedne størrelse gjør det usikkert om slike problemer kan påregnes.
I sakens anledning vil en vise til følgende publikasjoner:
- Retningslinjer for lagring og deponering av kloakkslam, TA-573 v/Statens
forurensingstilsyn (SFT).
- Veiledende retningslinjer for deponering av kommunalt avfall i fylling, SFT - 1978.
- Normgivende driftsinstruks for kontrollert fylling, TA-565, SFT.
Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensing å svare erstatning som måtte følge av alminnelige
erstatningsregler, jfr. § 11, siste ledd, i lov om vern mot vannforurensing.
Det vises også til § 12 vedrørende endring av vilkår.
Denne avgjørelse kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt jfr.
forvaltningsloven 28 f.f.. Eventuell klage skal begrunnes og sendes fylkesmannen.
Gjenpart av dette brev vedlegges.
Ola Skjølaas
Thor Nordhagen
Gjenpart:
Folldal kommune, Helserådet, 2580 Folldal
Folldal kommune, Friluftsnemnda, 2580 Folldal
Gudmund Nytrøen, 2580 Folldal
Hallgeir Odden, 2580 Folldal
Ståle Støen, 2580 Folldal
Anne Karin Lykke Nielsen, 2580 Folldal
Statens forurensingstilsyn, Postboks 8100, Dep., Oslo 1

