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MILJO. OCH BYGGI\ADSNAMNDENS BESLUT

* Med stcid av 26kap 9 $ ftirel2iggs PR-Slamsugning AB att iaktta nedanstiende
villkor i med mellanlagring och buffertering av olika slam.

Villkor ftir mellanlagring

1 . Verksamheten skall bedrivas i civerensstiimmelse med vad srikanden har aneivit i
anmiilan och i rlwigt har itagit sig i iirendet.

Det reningsverksslam och slam frin kekammarbrunnar som skall mellanlagras pA
Stora B2ickabo, skall lagras i gddselbrunnen som enligt anmtlaren upplitits till lagring
av slam. (se bifogad karta)

Brunnen skall bottenfyllas.

Slammet skall hygieniseras innan spridning, antingen genom PH-h<ijning till minst PH
12, altemativt en lagringstid pl minst sex minader.

Brunnen skall ftirses med tak eller t[ckning, antingen med flytduk, frigolitblock,
lecakulor, torvstro eller annat godtagbart material, detta ftir att ftirhindra att lukt
uppkommer under lagringen eller under fyllning, samt att ftirhindra m8.s-och
krakfbglar att komma i kontakt med slammet.

Spridning skall ske enligt SNV kungdrelse samt fcjreskrifter om skydd ftr miljcin,
SNFS Q99a:2)

Mtingden mottaget slam fEr inte dverstiga 10000 ton per flr annat 2in en
tillstandsprcivning gcirs hos liinsstyrelsen.
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Allt slam som inkommer til1 fastigheten skall vara journalftrt i speciell liggare med
uppgift om ankomstdag, antal ton, anaiysresultat enligt kungcirelse SNFS (199a:\ $
11, samt fran vilket reningsverk slammet kommit. Angiende trekammarbrulnarna
skall det anges fran vilket omr&de slammet kommit.

Vid spridning skall glvan anpassas iton4 ha, beroende pi fosforklass eller metallhalter
i jorden, se bilaga C i SNFS 1994:2. Antal ton samt skiften ftir spridning skall ftiras i
siirskild liggare.

10. Spridning nlirmare ain 50 meter till enskild vattent2ikt fBr inte fcirekomma.

t 1. Efter spridning skall slammet nedbrukas samma dag som spridning skett.

12. Helgdag eller dag ftire helgdag fEr inte spridning ske.

13. Spridning av rcjtslam niirmare 'dn20 meter intill vattendrag eller <ippna diken fEr inte
fcirekomma.

14. Brukaren skall i samband med spridning ta hiinsyn till bl.a. vindftirhillande med tanke
p& eventuella luktol[genheter i tZitbebyggt omrfrde samt enskilda fastigheter och vid
blcit viiderlek frir att di undvika bl.a. spillpfl viigar.

15. Innan spridning sker skall markkartering enligt siirskilda ftireskrifter SNFS 1994:2 $
10 utftiras. Uttagna prover skall analyseras med avseende pi Ph, torrsubstans, bly,
kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.

Upplysning

Det iligger ftir ciwigt verksamhetsutdvare att iaktta lydelsen i miljcibalkens 26 kapitel
19 $ ang6ende verksamhetsutcivarens kontroll och miljtirapport, citat:

Den som bedriver verksamhet eller vidtar Atgiirder som kan befaras medftira oliigenheter
ftir miinniskors hiilsa eller piverka miljcin skall fortlcipande pianera och kontrollera
verksamheten ftir att motverka eller ftirebygga sidana verlcringar.

Den som bedriver sf,dan verksamhet eller vidtar sidan 6tgmd skall ocksi genom egna
undersdkningar eller pi annat siitt hilla sig underriittad om verksamhetens eller itgiirdens
p6verkan pi miljcin.
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Den som bedriver s6dan verksamhet skali ltjmna fcirslag till kontroliprogram eller
ftrbittrande Stgiirder tili tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begiir det.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestlimmer fbr meddela niirmare ftireskrifter
om kontrollen.

Samr6d har skett med anmiilaren 2001-04-06.

Beskrivning av Yerksamheten

Anmllaren till verksamheten har fcir avsikt att mellanlagra slam frin kommunala
reningsverk samt trekammarbrunnsslam frin enskilda avioppsanlZiggningar ftr vidare
utspridning pfl jordbruksmark inom Falkripings kommun. Lagring skall ske i den
g<idselbrunn som angivits i anmiilan, vilket innebiir mer eller mindre kontinuerlig
mottagning under iret som diirefter skall spridas ut vflr och htist.

Motivering till beslutet

Enligt nu giillande civerenskommelser mellan Statens Naturvirdsverk, Lantbrukarnas
Riksfcirbund och Svenska Vatten-och Avloppsverksft)reningen, f[r slam spridas pt
flkermark om halten av Bly, Kadmium, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel och Zink
understiger ett visst griinsviirde. Griinsviirdet riiknat i gram per ha och flr fcir dessa metaller
iir i stort sett halverade fr.o.m. 2000 jemfbrt med de som gellde fran 1995. En successiv
minskning av metallhaltema i slammet jiimte en anpassad giva utriiknad med stdd av
markkartering som delvis iir utfrjrd skall enligt kontorets beddmning ge ncidvlindig
kontroll cjver slamhanteringen pl de mottagande fastigheterna.

Om ovanstiende beslut ftiljs torde inte nigon strjrre negativ inverkan pi miljtin runt de
mottagande fastigheterna eller pa yt- och eller grundvatten ske. Avsikten med
ovanstiende vilkor iir att minimera sfldana stclrningar. Verksamheten kan dock i vissa fall
ge upphov till luktoliigenheter, friimst i samband med spridning. Det iligger d&
niiringsidkaren att tillse att sidana ol[genheter i samband med verksamheten itgiirdas
snarast.

Ovrigt

Detta beslut kan 0verklagas hos Liinsstyrelsen Viistra Gcjtaland, Mariestad.
Overklagandet skall ha kommit miljii- och byggnadsniimnden i Falkcipings kommun
tillhanda inom tre veckor fran det klaganden delgivits beslutet. Hur civerklagandet sker
framgir av bilagda skrivelse.
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MILJO. OCH BYGGNADSNAMI\DEI{S BESLUT

iindra punkten 3 i beslut ftan 2001-04-19 $ 80 och medge undantag frin
bottenfyllning i de fall awattnat reningsverksslam deponeras i brunnen via
container.

vad g2iller punkten 4 stlr miljci-och byggnadsniimnden fast vid sitt tidigare
beslut om hygienisering med hcijning till pH 12, eller lagring i sex mfrnader,
detta ftir att minska eventuella sjukdomsalstrande bakterier.

i punkten 5 hiivdar fciretaget att ett tillriickligt sviimtiicke finns, i det tidigare
beslutet st&r det att det skall finnas tak eller tiickning av annat slag, om
tillstindet ftiljs finns normalt sviimtlicke p& brunnen, men i vissa fall saknas
godtagbart sfldant. Vid en rutinkontroll den 16 november 2001 saknade t.ex.
brunnen godtagbar tiickning eller s.k. sviimtiicke. I sldana fall skall en
tillfiillig tiickning gdras till normalt sviimt6cke kan erhillas.

Motivering tiil beslut

PR Slamsugrung har begiirt omprrivning av beslut angflende mellanlagring av avfall p&
fastigheten Friggeriker 23:1 (Blickabo). Det tidigare beslutet med villkor iir taget
2001-04-19 $ 80. Efter den meilanlagring som skett sedan tillsttnd meddelats har miljci-
och stadsarkitektkontoret fttljt verksamheten och dfl sett hur lagringen fungerat. I stort sett
har verksamheten ftirflutit bra, men det har ockst funnits sppunkter pi hanteringen i
verksamheten. Det iir friimst ovanstiende punkter som varit omdiskuterade, samt en del
luktoliigenheter.

I motiveringen till ompnivningen har PR Slamsugning framfcirt att det har ftirekommit
mycket olika tolkningsfr8gor av beslutet. 

forts.
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I den ftirsta anm5lan har bl.a. fciretaget angett att fett skulle ingfr i brunnen som en
bestandsdel, miljri- och stadsarkitektkontoret stiillde sig tveksamma di det framftir allt
rdrde sig om oprocessat fett fran ett fi2iderfiislakteri och efter dverenskommelse den22 d
februari 2001 mellan fciretaget och kontoret skulle 20Yo frhn fettavskilj are och20o/o
Ovrig typ biomassa utgfl ur anmiilan. N6got formellt beslut om iindring gjordes dock inte.
Anledningen till att kontoret dnskade stryka fettet var misstanke om att det skulle lukta
och bl.a. dra dit krak- och vitfbgel. Dessutom fEr detta fett inte anviindas for spridning pl
flkermark, utan skall transporteras till Konvex

Begtiran om ompnivningen giillerpunkterna 3, 4 och 5 i beslutet.
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