Fylkesmannen i Oppland
Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport fra inspeksjon av slambehandlingen ved Bjorli
renseanlegg
Dato for inspeksjonen: 1. juni 2017
Tilstede ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Johan Lyftingsmo – Leder drift/vedlikehold
Ronald Kikut - Driftsoperatør

Saksnr.: 2017/5183

Fra Fylkesmannen:
Linn C. M. Rueslåtten
Tore Pedersen

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av slambehandling ved Bjorli renseanlegg den 1. juni
2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at
rapporten er mottatt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik, men ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik: Virksomheten langtidslagrer og deponerer slam uten å ha tillatelse etter forurensningsloven.

Avviket er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: Lesja kommune rådmannens stad
Organisasjonsnr.: 974643480
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 – Generell offentlig administrasjon

Kontrollert enhet
Navn:

Bjorli renseanlegg

Kommune: Lesja kommune

Anleggsnr.:

0512.0008.01

Fylke: Oppland

Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse gitt: 19.12.2007

Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften overholdes.
Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke
omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og
saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen,
men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen
Lesja kommune plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i rapporten. Vi ber om en skriftlig
tilbakemelding innen 24. november 2017 med nærmere beskrivelse av hvordan virksomheten vil følge opp
avviket. Dersom det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen fristen, må tilbakemeldingen inneholde en
forpliktende og realistisk handlingsplan som viser hvordan og når avviket vil være rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Oppland v/Linn C. Myhrer Rueslåtten, enten per post til
postboks 987, 2604 Lillehammer, eller e-post fmoppost@fylkesmannen.no.
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4. Kontrollgebyr
Fylkesmannens kontrollører varslet under tilsynet at Lesja kommune vil bli ilagt et gebyr på kr 7500,- for
inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4.

5. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på
www.fylkesmannen.no/oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten langtidslagrer og deponerer slam uten å ha tillatelse etter forurensningsloven.
Avvik fra:
Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall.
Kommentarer:
Slam hentes opp fra infiltrasjonsbassengene og legges i hauger inne på renseanleggets område for tørking og
lagring. Slammet har siden etableringen av renseanlegget blitt liggende uten ytterligere behandling, og det er
bare unntaksvis og i små mengder blitt levert langtidslagret slam til bruk som toppdekke i veiskråninger e.l.
Avfallsforskriftens kap. 9 omfatter denne typen slambehandling dersom lagringstiden er mer enn ett år før
slammet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før slammet går til gjenvinning eller behandling. Der dette
er tilfellet er det ihht. avfallsforskriften § 9-7 krav om tillatelse etter forurensningsloven. Det foreligger en
utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse, datert 19.12.2007, men denne omfatter ikke langtidslagring eller
deponering av avløpsslam.

7. Anmerkninger
Fylkesmannen har ingenting å anmerke fra inspeksjonen.

8. Andre forhold
Slambehandlingen ved Bjorli renseanlegg er i strid med lovverket ettersom dette skjer uten at det er gitt
særskilt tillatelse til virksomheten. Dette gjelder også for slambehandlingen ved Lesja renseanlegg (Hosetmoen)
der det er samme praksis som på Bjorli renseanlegg. Lesja kommune kan ikke påregne å få tillatelse til
deponering av slam. Tillatelse til langtidslagring av slam uten å gjøre endringer i måten dette håndteres på i
dag er også lite sannsynlig. Når det gjelder mulighetene for å gjenbruke eller omsette ferdigbehandlet slam
som et produkt, begrenses mulighetene i første omgang av at slammet fra Bjorli renseanlegg og Lesja
renseanlegg (Hosetmoen) ikke er tilsatt strukturmateriale og inneholder mye stein og ristgods. Dette medfører
at det ferdige produktet har liten gjødselverdi og redusert bruksverdi til jordforbedring. I tillegg har både Lesja
kommune og nabokommunene god dekning av husdyrgjødsel og behovet for ferdigbehandlet avløpsslam til
jordforbedringsformål i regionen virker derfor å være noe begrenset. Det er heller ikke mange nydyrkingssaker
eller samferdselsprosjekter hvor ferdigbehandlet avløpsslam kan brukes som toppdekke e.l. ved ferdigstillelse
av prosjektene.

Inspeksjonsrapport slambehandling Lesja renseanlegg

Side 3 av 4

Med bakgrunn i ovenstående anbefaler Fylkesmannen at Lesja kommune iverksetter en kartlegging av hvilke
muligheter som finnes for at kommunen skal kunne ivareta avløpslammet innenfor gjeldende regelverk. Man
bør vurdere både hvilke endringer som skal til for at kommunen skal kunne fortsette å ivareta slammet selv på
en slik måte at man får omsetning på det ferdige produktet, men også mulighetene for å transportere slammet
til andre anlegg med bedre teknologi og løsninger for å ivareta denne typen avfall. Dersom kommunen etter en
samlet vurdering kommer frem til at det mest hensiktsmessige er at kommunen selv ivaretar slambehandlingen
også i framtiden, må det søkes om tillatelse til dette etter forurensningsloven.

9. Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:








Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende
forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
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