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Postboks 543
8001 BODØ

GODKJENNING AV AVSLUTNINGSPLAN FOR BRATTEN AVFALLS
PLASS I BODØ KOMMUNE
Vi viser til
Søknad om gjennomføring av avslutningsplan, datert 08.05.98
“Tiltaksplan for avslutning, kontroll og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser i
Nordland” med følgebrev, datert 22.04.98

—

—

Vedtak
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 §~ 11 og 16
godkjennes avslutningsplan for Bratten avfallsplass.

Vilkår
Tiltakene skal gjennomføres i henhold til anbefalinger beskrevet i avslutningspian. Det stilles videre
følgende vilkår:

1. Statusrapport for gjennomføring av tiltak skal oversendes fylkesmannen innen 01.03.2000.
2. Sigevannsovervåkning skal gjennomføres med “basis-program” 4 ganger pr år og “utvidet
program” 2 ganger pr år (*). Analyseprogram revurderes etter første år. Plan for videre
sigevannsovervåkning oversendes fylkesmannen innen 01.03.2000.
3. Reduksjon av gassutslipp gjennom etablering av toppdekke skal minst tilsvare nivå som normalt
oppnås ved avfalding. Dette skal dokumenteres gjennom målinger. Plan for overvåkning av
deponigassutslipp oversendes fylkesmannen innen 01.03.2000.

*

Analyseprogram for sigevann: Se tabell på neste side

Telefon
Telefaks

Administrasjon
Sosial- og Familieavd.
Beredskapsavd.
Miljøvemavd.
Kommunal- og samordningsavd
75531612
75531544
75531648
75531580
75531612
75531583
75531584
75520703
75531680
75531583
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Landbruksavd.
75514011
75515625
Moloveien 10

3. Hindre vann inn i fyllinga: Bygging av avskjærende overvaimsgrøfter skal i henhold til
fremdriftsplan være utført i 1997. Tiltaket forutsettes gjennomført
som beskrevet i avslutningspian (inid. fremmedvann, kantsoner osv)
4. Oppsamling av sigevann:

I følge fremdriftsplan skal oppsamling av sigevann være utført i
1998. Tiltaket forutsettes utført som beskrevet i avslutningspianens
kap 7.3.

5. Kontroll av sigevann:

Kontroll av sigevannsavrenning fremgår i avslutningspianens 9.2.
Planen presiserer imidlertid ikke konkret gjennomføring av
sigevannsovervåkning. Det vises derfor til vilkår 2.

6. Gassmålinger:

Det er utført gassmålinger på fyllingen, og i avslutningspianen
fremgår at deponigass skal oksidere gjennom toppdekke.
Fylkesmannen aksepterer denne løsningen, men stiller krav til at
gassreduksjon minst må tilsvare det som normalt oppnås på
sammenlignbare fyliplasser gjennom avfakling. I følge fremdrifts
planen skal tildekkingen være avsluttet i løpet av 1999. I avslut
ningspianens 9.3 fremgår at det skal gjennomføres kontrollmålinger
av deponigass to år etter ferdigstillelse. Vi ber om en mer konkret
plan for overvåkning av deponigassutslipp i vilkår 3.

7. Grunnundersokelse:

Avslutningsplanen inneholder ingen beskrivelse av planlagte eller
gjennomførte grunnundersøkelser. Bratten er gjennom en
kartlegging utført av SFT rangert i gruppe 3 basert på mistanke om
spesialavfall, dvs, behov for gjennomføring av miljøtekniske
grunnundersøkelser ved endret bruk av areal eller resipient. Ved
tilbakeføring av området til frilufisområde, vil det ikke stilles krav
om gjennomføring av slik undersøkelse. Dette må imidlertid
revurderes før eventuell endret arealbruk (se pkt. 8 nedenfor).

8. Saksbehandlingsrutiner:

Oversendt avslutningspian inneholder ikke beskrivelse av fremtidige
saksbehandlingsrutiner knyttet opp mot dette området. Det
forutsettes at området er registrert og kjent i kommunen, spesielt i
sammenheng med arealbruksplaner, byggetillatelser og
drikkevannsanlegg.

Klageadgang
Vedtaket med vilkår kan i henhold til forurensningslovens § 85 påklages til SFT innen 3 uker fra
meddelelsen. Begrunnet klage skal sendes via Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. Det vises ellers
til forvaltningslovens § 27, 3. ledd, jf §~ 29, 32, 36 og 42.

Med hilsen

Oddlaug E. ~Cnutsen (e. f.)
seksjonsleder
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Marit Torsvik
overingeniør
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