I hht. forskrift av 04.07.2003 nr.951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav
(gjødselvareforskriften);

MELDING OM LOKAL
LAGRING OG BRUK AV AVLØPSSLAM

Mottaker/bruker:
Navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………….. Postnr./sted: ……………………………………………
Telefonnr./mobilnr.: .……………………………………………………………………………………………………………

Eiendom meldingen gjelder for: ………………………………………………. Gnr.: ……… Bnr.: ……….
Kommune: ..………………………………………………………………………………………………………………………………
Følgende dokumentasjon skal legges ved meldingen:
1. Kart hvor følgende skal være tydelig påtegnet:
• lokal(e) lagringsplass(er)
• spredearealer
• evt. nærliggende borebrønn(er)/drikkevannskilde(r)
• evt. badevann
2. Nyeste jordprøve fra spredearealet
3. Evt. prøve av tungmetallinnhold fra spredearealet
I følge forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (§25), skal det ved bruk av produkter
med slam legges fram melding for kommunen senest to uker før første levering.
Ved bruk av dette meldeskjema oppfylles forskriftens krav til innhold i melding om lagring og
bruk av slam.
Internkontrollskjema for bruker finnes på baksiden av meldeskjemaet
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OPPLYSNINGER FRA SØKER:
Det meldes om (kryss av):
__ Lokal lagring av slam

__ Spredning av slam

__ Bruk av slam på grøntareal

Areal for lokal
lagring

Spredeareal

Grøntareal

Jordart(er)
Erosjonsfare (liten – middels - stor)
Avstand til nabohus (m)
Avstand til drikkevann/borebrønner (m)
Avstand til andre vassdrag (m)
Er det noen brukerinteresser tilknyttet vannforekomsten(e)?
Ja
Nei
Hvis ja – hvilke? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Er det tidligere spredt slam på omsøkt areal?
Ja
Nei
Hvis ja – hvor, når, mengde og slamkvalitet? ……………..………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antatt/ca tidsrom for lokal lagring: fra _____________mnd til ______________mnd
(lagring av slam i sommerhalvåret frarådes pga forurensningsfare!)
NB § 18 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav: Anlegg for husdyrhold og lagring av

husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn
eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

Fylles ut dersom slammet skal spres på jordbruksarealer:
Eiendommens totale fulldyrka areal
…………. daa
- Disponibelt spredeareal for husdyrgjødsel, jfr. §24…………. daa
- Annet areal uegnet til bruk av slam
…………. daa
Netto spredeareal for slam
= _____ daa
Slamklasse …….. Spredeareal …….…… daa à ……… tonn slamtørrstoff(ts) pr. daa = …..……… tonn ts
Slamklasse …….. Spredeareal …….…… daa à ……… tonn slamtørrstoff(ts) pr. daa = …..……… tonn ts
= ______ tonn ts
Hva skal dyrkes på slambehandlet areal de første tre år etter spredning? ………………………..

Fylles ut dersom slammet skal spres på grøntarealer:
Spredeareal ……….…. daa à …..…… tonn slamtørrstoff(ts) pr. daa = …………. tonn ts
Jeg er kjent med bestemmelsene i forskrift av 04.07.2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av
organisk opphav (gjødselvareforskriften) og retter meg etter dem.
Bruker av slam skal føre internkontroll (skjema på baksiden av meldeskjema kan benyttes), noe
som blant annet medfører at spredning av slam må tas med i gjødselsplanleggingen.
Andre opplysninger: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sted: ………………………………..……. Dato: ………… Melders underskrift: …………………………………………………………..
Ved leietaking; Grunneiers underskrift: .………………………………………………………………………………………………………
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OPPLYSNINGER FRA SLAMLEVERANDØR:
Navn på anlegg: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Slamklasse: ……………………………….…. Tørrstoffprosent (ts): ………………………………………………..………
Jeg forsikrer at slammet er stabilisert og hygienisert i hht. gjødselvareforskriftens
bestemmelser, og at øvrige krav som forskriften stiller til slamleverandør overholdes.
Sted: …………………………………. Dato: ………… Underskrift: ………………………………………………………………

I stedet for at skjema sendes til slamleverandør for utfylling, kan slamleverandør selv
sende over nødvendig dokumentasjon til saksbehandler. Det forusettes at overnevnt
informasjon (inkl. underskrift) fremkommer av dokumentene.

KOMMUNENS KOMMENTARER TIL MELDINGEN:
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS (MHVIØ) (medisinskfaglig rådgiver):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dato: ……………….. Saksbehandler: ……………………………………………………………………………………..

Landbrukskontoret (forurensningsmyndighet):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dato: ……………….. Saksbehandler: ……………………………………………………………………………………..
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INTERNKONTROLLSKJEMA FOR BRUKER AV AVLØPSSLAM
Enhver som disponerer slam er pålagt å ha internkontroll. Dette skjemaet kan benyttes
som internkontroll for bruker av avløpsslam, og bør settes inn i KSL-håndboken. Det er
viktig at brukeren fyller ut skjemaet etter hvert som ting blir gjort. Dersom det
oppstår uforutsette ting (brudd på gjødselvareforskriften) skal landbrukskontoret
kontaktes.
Den………………………ble det mottatt…………………tonn avløpsslam fra……………………………………………
Slammet ble lagret i haug(er) på den/de inntegnede lagerplassen(e):
...................................................................................................................................................................
Slammet lokallagres fra (tidsrom)…………………………………til ……………………………………………
Eventuelle problemer oppstått i forbindelse ved lokal lagring: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Slammet ble spredd (dato)…………………Slammet ble nedmoldet (dato)………………………
Det ble spredd ………tonn slamtørrstoff på …………………………daa
Det ble spredd ………tonn slamtørrstoff på …………………………daa
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problemer (uforutsett) i forbindelse med spredning/nedmolding av slam
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hva har blitt dyrket på spredearealet de tre første årene etter tilført
slam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Neste søking om bruk av slam på spredearealet…………………………………………………………………………

Bruker/mottaker av slam er kjent med forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk
opphav, og erklærer at lagring og spredning av slam er/har vært i samsvar med denne:

Dato: ………………… Underskrift: ……………………………………………………………………………………
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