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BJØRNÅSMOEN AVFALLSPLASS - ENGERDAL KOMMUNE

I medhold av "lov om vern mot forurensninger og om avfall" av 13. mars 1981, paragraf 11, tillates Engerdal kommune å
etablere deponeringsplass for kommunalt avfall og kloakkslam på Bjørnåsmoen, Rendalen N. stats- almenning, gnr. 165,
bnr. 1 i Engerdal kommune (ca 28 daa).
Det vises til søknad datert 19. desember 1984 og 15. mai 1985 v/Engerdal kommune, Teknisk etat, som følger vedlagt.
Tillatelsen gjelder inntil videre og omfatter følgende:
A. Tilrettelegging av området.
B. Deponering av fast avfall (kontrollert fylling).
C. Deponering/avvanning av kloakkslam.
D. Generelle forhold.
Følgende vilkår gjelder for de forskjellige deler av tillatelsen:
A.1. Plassen skal tilrettelegges med avskjærende drenering i sindre del av området. Videre skal arealet fordyper og
skjermes med 3 m høy voll langs nordsiden.
A.2. Området skal gjerdes inn med 1,5 m høyt gjerde. Området skal stenges av med låsbar port og dessuten ferist dersom
det går beltedyr i området.
B.1. Plassen skal drives som kontrollert fylling. Avfallet skai komprimeres lagvis i 0,5 m tykkelse og i inntil 2 m høyde før
tildekking skjer med minimum 0,2 m sand- eller grusmasser.
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 skal sørges for vann til eventuell brannslukking. Selvantennelige stoffer, varm aske m.v.;skal ikke legges sammen
med øvrig avfall i fyllingen.
B.4. På arealet for husholdningsavfall skal tilrettelegges for nedgraving av dyrekadavre.
C.1. Avvannet kloakkslam skal deponeres i laguner ps 1,5 m dyp og med fyllingshøyde 0,5 - 1,0 m. Høyeste
grunnvannstand kan 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.1. Det skal utarbeides driftsinstruks og journal for registrering av mottatte avfallsmengder og -typer.
D.2. Kommunene plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid.
D.3. Dersom det senere skulle oppstå mistanke om forurensning må undersøkelsestiltak gjennomføres etter fylkesmannens
nærmere anvisninger.
D.4. Når det blir aktuelt å nedlegge avfallsplassen, skal det 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 utarbeider i samsvar med de framlagte planer.
Det er ikke reist innvendinger mot planene.
Det skal bemerkes at det for inngjerding av området er godtatt gjerde på 1,5 m mot vanlig krav på 2,0 m. I denne
forbindelse viser en til at plassen ligner usjenert til i lite trafikkert område og at det forutsettes lagt opp en voll not nord
som en regner med vil dempe vindpåvirkning. For øvrig forutsettes plassen , avlåst når den ikke er betjent. Dette er spesielt
viktig dersom ikke slamlagunene inngjerdes i henhold til brannlovens bestemmelser.
I sakens anledning vil en vise til følgende publikasjoner som følger vedlagt:
- Retningslinjer for lagring og deponering av kloakkslam, TA-573 v/Statens forurensningstilsyn (SFT).
- Veiledende retningslinjer for deponering av kommunalt avfall i I fylling, SFT - 1978.
- Normgivende driftsinstruks for kontrollert fylling, TA-565, SFT.
Selv om tillatelse er gitt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av alminnelige
erstatningsregler, jfr. paragraf 11, siste ledd i lov om vern mot vannforurensning.
Det vises også til paragraf 12 vedrørende endring av vilkår.
Denne avgjørelse kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra meddelelse om avgivelsen er mottatt, jfr.
forvaltningslovens paragraf 28 f.f.. Eventuell klage skal begrunnes og sendes fylkesmannen i Hedmark.
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