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Mellomlagring av avløpsslam på Gålås, Hamar – Tillatelse nr 0001-007
I medhold av ”Forskrift om avløpsslam” fastsatt av Sosial- og helsedepartementet og
Miljøverndepartementet 2. januar 1995, §6 med senere endringer, tillates HIAS,
Hedemarken Interkommunale VAR-selskap å mellomlagre behandlet avløpsslam – kalt
biomasse m/tørrstoffminimum 20% - på et nærmere avgrenset areal på tidligere Gålås
søppelfyllplass.
Tillatelsen gjelder slam produsert i perioder det er vanskelig å levere til avtagere i
jordbruket.
Tillatelsen gjelder fra 1. januar 2001 og inntil videre.
Det vises til søknad av 26. oktober 2000.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Det forutsettes at mellomlagring skjer på samme arealer som anmerket på kart datert
26. oktober 1985 (bilag til søknad av 24. oktober 1985).
2. Mellomlagringsarealet forutsettes tilrettelagt slik at overvann ikke kommer til og slik at
sigevann går ned i grunnen under plassen.
3. Opplagshøyde skal maksimalt være 2,5 m.
4. Dersom det skulle oppstå lukt eller insektplager skal slammet overdekkes med bark.
Selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag
etter grunnloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. 10, 2. ledd i
forurensningsloven. Det vises også til §18 vedrørende tilbakekallelse av tillatelse og mulig
endring av vilkår.
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Denne avgjørelsen kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om
avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes
fylkesmannen.
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