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Tillatelse til konteinerbasert mellomlagring av avløpsslam i Bussevika, Ibestad
kommune
Det vises til søknad av 15. april 2005 fra Ibestad kommune.
Fylkesmannen i Troms har fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i forurensningslovens § 11 Jf. § 16 gis Ibestad kommune tillatelse til
mellomlagring av avvannet avløpsslam i Bussevika i Ibestad kommune g./br.nr. 107/42,
som eies av Ibestad kommune. Tillatelsen forutsetter at slammet lagres i tette lukkete
konteinere. Slammengden på lokaliteten skal til enhver tid ikke overstige 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 5 85100 76 46300 (Serie M711, kartblad 1332 I)
Varsling og offentlig innsyn
Søknaden har vært til offentlig innsyn i 4 uker hos Ibestad kommune og på Fylkesmannens
hjemmesider på internett (www.fylkesmannen.no/troms), og den har vært varslet overfor
allmennheten ved annonsering i avisen ’Harstad Tidende’. Søknaden har vært varslet særskilt
overfor eiere av naboeiendommene og overfor A. Paulsen & Sønner AS, Kleiva Fiskefarm
AS, Nappen skytterlag, kommunelegen og Mattilsynet. Fylkesmannen har ikke mottatt
uttalelser i saken.
Sakens bakgrunn / Fylkesmannens begrunnelse
For å oppnå en rasjonell og kostnadseffektiv slamhåndtering i kommune er det behov for
etablering av mellomlager for avløpsslam lokalt før videre transport til
slambehandlingsanlegg. I søknaden opplyses at hovedtømming av slamanlegg foregår annet
hvert år i kommunen, og at det hver gang håndteres ca. 150 m3 avvannet slam.
Kommunen søkte om tillatelse til mellomlagring av slam på samme lokalitet i 2004. Denne
ble imidlertid avslått av Fylkesmannen på grunn av faren for spredning av slam til sjøen og
derved til et nærliggende anlegg for oppdrett av skjell (Kleiva Fiskafarm AS). I motsetning til
foreliggende søknad, der lagring skal foregå i lukket konteiner, forutsatte søknaden i 2004 at
slamlagringen skulle foregå på bakken nær flomålet. Kommunens justering av lagringsmetode
til lukket konteiner i foreliggende søknad har i vesentlig grad endret Fylkesmannens
oppfatning, og det synes ikke på dette punkt å foreligge grunnlag for igjen å avslå søknad om
mellomlagring av slam i Bussevika.
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Når det gjelder lukt fra slamanlegget synes avstanden til nærmeste boligbebyggelse å være
tilstrekkelig til å hindre luktplager. Derimot er avstanden til A. Paulsen & Sønner AS, som
driver mekanisk industri om lag 100 m øst for omsøkt lokalitet, forholdsvis liten.
Fylkesmannen utelukker derfor ikke at lukt kan forekomme i perioder på denne
industrilokaliteten. Fylkesmannen har likevel ikke mottatt luktklager av noen art i perioden
1998–2003, da kommunen hadde tillatelse til åpen mellomlagring av slam på omsøkt
lokalitet. Denne gangen skal lagring foregå i lukket konteiner, noe som trolig vil redusere
luktpotensialet vesentlig sammenlignet med åpen lagring.
Når det gjelder spredning av slam til sjøen utenfor lagringslokaliteten, mener Fylkesmannen
at dette er eliminert forutsatt at konteinere vedlikeholdes og holdes tett med tett lokk.
På ovennevnte bakgrunn har Fylkesmannen funnet å kunne innvilge søknaden fra Ibestad
kommune.
I tillegg til det som er nevnt ovenfor påpekes det at det er svært viktig at søl av slam ikke
foregår på lokaliteten, bl.a. for å unngå sig til sjøen og derved muligheten for forringelse av
kvaliteten på skjell som er under produksjon i det nærliggende oppdrettsanlegget. For ordens
skyld nevnes at det ikke er tillatt å lagre eller legge fra seg slam på bakken eller dumpe slam i
sjøen. Det er heller ikke tillatt å slippe ut vann/væske etter avvanning på bakken eller i sjøen.
Søl av slam skal straks fjernes.
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 tillatelsen.
•

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).

•

Eventuelt søl av slam eller avrenning fra slam skal straks fjernes.

•

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

•

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 slam som er transportert ut av
mellomlageret, samt hvem som har mottatt dette slammet.

•

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

Erstatningsansvar, klageadgang, mv.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om det er gitt tillatelse til mellomlagring av slam,
er ikke kommunen 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. Forutsatt at Fylkesmannen ikke omgjør foreliggende vedtak i klageres
favør, oversendes klagen til Statens forurensningstilsyn for avgjørelse.
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

Trond Skottvold (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef
Kopi

Børge Holte
fagsjef

Hans Jørgen Engenes, Rypeveien 11, 9300 Finnsnes
Torill Normann, 9455 Engenes
Johannes Arvesen, 9455 Engenes
Ragnhild Arvesen, 9455 Engenes
Statens Vegvesen, Region Nord, 8002 Bodø
A. Paulsen & sønner A/S, 9455 Engenes
Bjørn og Vibeke M. Aspdahl, Buberget, 9455 Engenes
Kleiva fiskefarm AS, 9455 Engenes
Nappen skytterlag, 9455 Engenes
Kommunelegen i Ibestad, 9450 Hamnvik
Mattilsynet, Havnegt. 4, 9404 Harstad

