FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvernavdelingen

Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven
Tillatelse nr. 2008.182 - Sak nr. 08/5959
for

Våler kommune,
midlertidig slamlagune og lagringsplass på eiendom 38/189
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6, § 11 jfr. § 16.
Tillatelsen gjelder etablering og midlertidig drift av en septiklagune, samt mellomlagring av
avvannet slam på gnr 38, bnr 189, sydøst for Eidsmoen. Tillatelsen gjelder inntil ny rensepark
står ferdig, senest innen 1.1.2010.
Tillatelsen gjelder en årlig slammengde på 2500 m3 som er avvannet til tørrstoffinnhold på
minimum 25 %.
Tillatelsen erstatter tillatelser av 21.04.1992 og 20.03.1998 til avvanning og mellomlagring av
slam på Svenneby gård, Våler.
Det vises for øvrig til bestemmelser i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
(gjødselvareforskriften) vedr. behandling og bruk av slam.
Virksomhetsdata
Kommune
Postnr.
Org. nummer (bedrift)
NACE-nr
Bransje (nace)

Våler kommune
2436
Poststed
871 034 222
Virksomhetens kategori
90.00
NOCE-nummer
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

Våler i Solør
*
*

Fylkesmannens referanser
Arkivkode

Anleggsnummer

Risikoklasse (kontrollklasse)

461.2

*
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Tillatelse gitt: *

Endringsnummer: *

Jørn G. Berg e.f.
miljøverndirektør

Sist endret: *

Steinar Østlie
overingeniør

2

Bakgrunn og vurdering av søknaden
Tillatelsen er midlertidig med varighet ca. ett år. Lokaliteten ligger nær inntil eksisterende
slamlaguner og mellomlagringsplass på Svenneby. Foretatte prøveboringer viser at løsmasseegenskaper og avstand til grunnvannsspeil er lik forholdene ved Svennebyanlegget. Avstander til
naboer endres ikke. Søknaden er derfor ikke lagt ut til offentlig høring, ettersom rask oppstart og
framdrift anleggsdriften er av stor betydning.
Området der slamanlegget er planlagt plassert har ikke spesielle brukerinteresser, ifølge
kommunen. *
Uttalelse fra kommunelegen*
Ved etablering av ny rensepark i Våler vil septik bli tilsatt på ledningsnettet sammen med
kommunalt avløpsvann. Det vil bli gjennomført en grundigere utredning og ordinær høringspross
i tilknytning til denne søknaden.

Generelt
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er
isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften
å redusere sine utslipp, herunder støy og lukt, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.
Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.
Det forutsettes at området ikke brukes i friluftssammenheng eller til andre allmennyttige formål,
f.eks at det går turstier gjennom området.

Innretting av anlegget
1. Løsmassetykkelsen der lagune og slamlager lokaliseres skal være minst 2,5 meter.
2. Minsteavstand mellom bunnen av lagunen og høyeste grunnvannstand skal være minst 0,7
meter. Mellomlagerplassen har samme krav til avstand til grunnvannsnivå.
3. Området skal skjermes mot overvannstilsig ved avskjærende grøfter.
4. Området skal avsperres med viltgjerde og låsbar port. Avskoging av området for infiltrasjonsanlegget skal skje skånsomt. Skrånings- og anleggssår i terrenget skal revegeteres.
5. For overvåking av eventuell påvirkning av grunnvann kan det bli satt krav om nedsetting av
rørbrønner og uttak samt analyse av prøver etter nærmere fastsatt program.

Utslipp til luft
Slambehandlingsanlegget skal ikke avgi sjenerende lukt til omgivelsene. Ved slamtømming i
infiltrasjonsbassengene må det tas særlige hensyn for mest mulig å begrense evt. luktulemper for
omgivelsene. Mest mulig gunstig forhold ut fra årstider, vindretninger og andre værforhold må
tilstrebes. Om nødvendig må luktdempende tiltak iverksettes. Evt. mellomlagret slam skal
tildekkes med bark.

Støy
Avløpsanlegget skal ikke avgi sjenerende støy til omgivelsene. Støykravene framgår av
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442.
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Resipientovervåking (jf. forurensningsforskriften §14-9)
Fylkesmannen kan fastsette nærmere krav til kommunene om deltakelse i vassdragsovervåking
eller lignende tiltak, jf. forurensningslovens § 51 (videreføring av gjeldende krav).

Internkontroll
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
sytematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene.
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Internkontrollen skal også beskrive kartlegging og vurderinger av risiko for akutt forurensning
og annen uønsket påvirkning på ytre miljø, samt forebyggende tiltak for minimalisere
risikofaktorene.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning
og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.
Kommunen skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller
kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt 10.4.
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