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SLAM

1. Kvalitetsmål
Forebygge helsemessige og hygieniske ulemper ved lagring og bruk av gjødselvarer
(avløpsslam). Redusere faren for at slam som jordforbedring forurenser drikkevann,
elver og bekker og er til minst mulig sjenanse for naboer.
Tilsyns- og varslingsansvar ivaretas i samarbeid med andre offentlige etater.
Sørge for at slammet er godkjent og ikke inneholder karanteneskadegjørere som hvit
og gul potetcystenematoder, samt potetkreft og andre farlige potetsykdommer.
2. Lover og forskrifter, veiledere og litteratur
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Lov om helsemessig beredskap
Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
Forskrift om miljørettet helsevern
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, FVL).
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
Veileder til forkrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
3. Ansvar
Landbruksforvaltningen koordinerer saksbehandlingen
Landbruksforvaltningen videresender saken først til miljøforvaltningen og videre
samfunnsmedisin i Solør.
Landbruksforvaltningen kontrollerer spredearealet og avvgir en uttalelse som legges
ved vedtaket fra samfunnsmedisin.
Samfunnsmedisin i Solør fatter vedtak og sender til ansvarlig melder. Kopi til
landbruksforvaltningen og miljøforvaltningen.
Ved behov foretas befaring. Befaring utføres av helse- og miljøkonsulenten,
landbruksforvaltningen og eventuelt milljøforvaltningen.

Saksbehandlingstid er 2 uker.
4. Aktuelle samarbeidspartnere
• Landbruksforvaltningen
• Miljøforvaltningen
• Mattilsynet
• Samfunnsmedisin i Solør (SIS)
5. Utførelse
Utdrag fra forskriften: Ved bruk av produkter med slam må foretaket senest to uker
før første levering legge fram for landbruksforvaltningen i kommunen, melding med
vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige,
forurensingsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved
bruken (forskriften §25). Meldeskjema skal benyttes.
Avdekker meldingen forhold som gjør at forskriftens krav ikke etterleves, kan
samfunnsmedisin i Solør kreve forholdet rettet etter folkehelselovens § 14.
Slamleverandør må førøvrig dokumentere at slammet tilfredsstiller kravene i
matloven og plantehelseforskriftens § 4, samt forskrift om gjødselvare mv. av
organisk opphav §§ 25- 27. slamleverandør skal sørge for at slammet er godkjent og
ikke inneholder karanteneskadegjørere som hvit og gul potetcystenematoder, samt
potetkreft eller andre farlige potetsykdommer.
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Godkjenne bruk av avløpsslam som jordforbedring
Det skal gis en vurdering av om de helsemessige og hygieniske forhold er
tilfredsstillende.
Innhold av tungmetaller etterspørres
Vurdere fare for forurensning av elver og bekker i området og i forhold til
drikkevann (private brønner/borebrønner)
Vurdere luktproblematikk i forhold til naboer som kan bli berørt
Føre tilsyn med at del III i forskriften etterleves

Lagring av slam:
Retningsgivende bestemmelser om lokal lagringsplass: det er viktig å vurdere
områdets topografi og jordsmonn.
100- 200 meter til nærmeste bebyggelse
300- 500 meter til bebyggelse med mer en 8 hus
100- 200 meter til drikkevannskilde
50-100 meter til vannkilde og og åpne bekker og vassdrag.
50 meter til offentlig vei
Lagringsplassen skal ikke forurense tilgrensende jordbruksaral. Det skal ikke
forekomme avrenning fra slam.
Spredning av slam :
Spredningen av slam skal ikke forekomme næremere enn 10 meter fra
tilgrensende jordbruksaral på naboeiendom.
Avstand til drikkevannskilde/vannkilde defineres av samfunnsmedisin i Solør.
6. Evaluering
Avviksmelding og neste revisjon

