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Midlertidig dispensasjon fra tillatelse for lagring av ikke stabilisert og
uhygienisert slam på Krogstad Miljøpark – Nedre Romerike Avløpsselskap
IKS – Sørum kommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken gir Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, dispensasjon fra
tillatelsen om lagring av slam på Krogstad Miljøpark, Sørum kommune. Jf. forurensningsloven
§ 18 punkt 5.
Dispensasjon gjelder tillatelsens punkt 4.5 krav til slamkvalitet for tidsperioden 01.10.2019 –
31.01.2020.
Fylkesmannen vedtar gebyr på kr. 16.400,- for behandling av søknaden.
Vedtakene kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker
fra avgjørelsen er mottatt.
Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til mottatt søknad datert 05.04.2019 og mail med
tilleggsinformasjon datert 07.05.2019, der det søkes om dispensasjon fra tillatelsen for Nedre
Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) sitt mellomlager for slam på Krogstad miljøpark, Sørum
kommune. Det søkes om dispensasjon fra tillatelsens punkt 4.5 krav til slamkvalitet for tidsperioden
01.10.2019-31.01.2020.

Vedtak
Fylkesmannen gir Nedre Romerike Avløpsselskap IKS dispensasjon fra tillatelsen punkt 4.5 og krav til
slamkvalitet, for midlertidig lagring av ikke stabilisert og uhygienisert slam på Krogstad Miljøpark,
Sørum kommune (tillatelsesnummer 2016.0418.T). Dispensasjon fra tillatelse gjelder for
tidsperioden 01.10.2019 – 31.01.2020. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §
18 punkt 5. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om dispensasjon skal gis, og ved fastsetting av
vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler
og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319
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NRA IKS må følge tiltakene som er beskrevet i søknaden datert 05.04.2019.



NRA IKS må påse at bruken av slammet, etter det er behandlet og hygienisert ved NRAs
renseanlegg, overholder krav til produktkvalitet jf. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
opphav.



Rammekravet i tillatelsen på 10.000 tonn slam for lagring ved Krogstad Miljøpark må ikke
overstiges.

Søknad
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) søker om å få lagre uhygienisert slam ved Krogstad
Miljøpark i tidsperioden 01.10.2019 – 31.01.2020. Det søkes om dispensasjon fra tillatelsens punkt
4.5 Krav til slamkvalitet. Bakgrunnen for søknad om dispensasjon er at NRA IKS ønsker å bistå Midtre
Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA IKS) og kommunene Nittedal og Aurskog-Høland med å ta imot
uhygienisert slam for midlertidig lagring, inntil NRA IKS har fått etablert et eksternt slammottak som
kan behandle eksternt slam i renseanlegget for stabilisering og hygienisering. Eksternt slammottak
ved NRA IKS er planlagt å stå ferdig 31.01.2020. MIRA IKS og kommunene har kontrakter med privat
aktør for bortkjøring og behandling av slam som utløper høsten 2019. Det har vært problematisk for
dem å få inn tilbud på ny avtale for transport og behandling av slam, og de står uten andre
alternativer. NRA IKS har vedtatt å etablere et biogassanlegg på Krogstad miljøpark som skal fungere
som et regionalt anlegg. Biogassanlegg er planlagt å stå ferdig i 2024.
NRA IKS informerer om at det skal gjennomføres tiltak for håndtering av hyigenisert og uhygienisert
slam:
 Som tiltak for å hindre kontaminering av NRAs hygieniserte og stabile slam, vil alt slammet
som i dag ligger til lagring bli fjernet og kjørt ut til mottakere. Det vil i denne perioden ikke bli
lagret hygienisert slam fra NRA på Krogstad. Dette slammet vil bli kjørt direkte ut til utvalgte
mottakere med stor kapasitet og det vil her bli opparbeidet mottaksplasser.


Det vil bli utarbeidet tydelige rutiner for transport av slam. Lastebiler som skal benyttes til
frakt skal kun benyttes til enten hygienisert eller uhygienisert slam. Om det i perioder blir
nødvendig å bruke en lastebil til annet skal den rengjøres grundig for å hindre
kontaminering.



For å forhindre problemer med lukt vil det ved behov bli tilført bark til slammet.



Det vil opprettes dialog med naboene til anlegget for å sikre at disse ikke berøres av
luktulemper.



Hjullaster og annet utstyr som blir brukt på Krogstad for oppsamling og ranking vil bli vasket
grundig med høytrykkspyler etter bruk. Når eksternt slammottak står klart og alt
uhygienisert slam er kjørt inn til RA2 vil hele plassen bli grundig rengjort slik at
kontaminering ikke vil oppstå når mellomlageret skal benyttes som normalt igjen.



Renseanlegget for sigevann har kapasitet til håndtering av avrenning fra mellomlageret, og
det forventes ikke at eventuell dispensasjon vil ha noen innvirkning på resipienten. Dette
dokumenteres gjennom det ordinære prøvetakingsprogrammet.
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NRA IKS skal sørge for sporbarhet av slammet i alle ledd, dette for å sikre at slammet ikke
inneholder uønskede kilder som kan bidra til slammets egnethet som jordforbedring.

Rammekravet på 10.000 tonn slam vil ikke overstiges i løpet av lagringsperioden.

Høring
Søknaden om dispensasjon fra tillatelse har ikke vært gjenstand for forhåndsvarsel eller høring da
vedtaket om dispensasjon med varighet på fire måneder vil være av mindre miljømessig betydning
da slammet vil behandles etter endt periode for mellomlagring og vilkår i denne dispensasjonen
følges, og berørte parter er kjent med at det er et mellomlager for slam på Krogstad miljøpark, jf.
forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b.

Fylkesmannens vurdering
Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA IKS), Nittedal og Aurskog-Høland kommune er i en kritisk
situasjon og har ikke noe sted å gjøre av slammet. Fylkesmannen er positiv til at NRA IKS bistår
Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA IKS) og kommunene Nittedal og Aurskog-Høland med å ta
imot ikke stabilisert og uhygienisert slam for midlertidig lagring når de er i en situasjon der de
mangler avtaler med eksterne leverandører om transport og behandling av sitt slam. Fylkesmannen
mener på bakgrunn av vilkårene at tiltaket ikke vil medføre en uakseptabel forurensning av
nærliggende grunn eller vassdrag. Dispensasjon gis med hjemmel i forurensningsloven § 18 punkt 5.
Fylkesmannen har vært en pådriver for å få på plass en regional slamsentral på Krogstad i Sørum
kommune. NRA IKS melder at de skal etablere eksternt slammottak som kan behandle eksternt slam
slik at det blir stabilisert og hygienisering. Det er også vedtatt å etablere et biogassanlegg på
Krogstad Miljøpark som skal fungerer som et regionalt anlegg, dette er planlagt å stå ferdig i 2024.
Fylkesmannen vurderer at de krav som er satt i dispensasjonen i tilstrekkelig grad vil sikre at det
midlertidige tiltaket på 4 måneder ikke vil føre til økt forurensningsfare, og heller ikke ha
konsekvenser for naturmiljøet.

Vedtak om gebyr
Fylkesmannen viser til varsel om gebyr datert 27.05.2019. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS skal
betale et gebyr på kr. 16.400,- for Fylkesmannen i Oslo og Viken sin behandling av søknad, jf.
forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll
etter forurensningsloven. Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i
gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til
grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, korrespondanse
med søker samt endelig ferdigstillelse av dispensasjon fra tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner
hos Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er ca. 0,5 ukeverk.
Vedtak om gebyr fattes med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4. Gebyret som skal betales er
på kroner 16 400,-. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet.
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Klageadgang
Vedtaket om dispensasjon fra tillatelse og vedtak om plassering i gebyrsats 7, kan påklages til
Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra
avgjørelsen er mottatt.
Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via
Fylkesmannen.

Med hilsen
Hilde Sundt Skålevåg (e.f.)
seksjonssjef

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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