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MILJO. OCH BYGGI\ADSNAMNDENSBESLUT
*

Med stcidav 26kap 9 $ ftirel2iggsPR-SlamsugningAB att iaktta nedanstiende
villkor i med mellanlagring och buffertering av olika slam.

Villkor ftir mellanlagring
1 . Verksamhetenskall bedrivas i civerensstiimmelse
med vad srikandenhar aneivit i
anmiilan och i rlwigt har itagit sig i iirendet.

2 . Det reningsverksslamoch slam frin kekammarbrunnarsom skall mellanlagraspA
Stora B2ickabo,skall lagrasi gddselbrunnensom enligt anmtlaren upplitits till lagring
av slam. (se bifogad karta)
J.

Brunnen skall bottenfyllas.

4. Slammet skall hygieniserasinnan spridning, antingengenom PH-h<ijningtill minst PH
12, altemativt en lagringstid pl minst sex minader.

5 . Brunnen skall ftirses med tak eller t[ckning, antingenmed flytduk, frigolitblock,
lecakulor, torvstro eller annatgodtagbartmaterial, 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 kungdrelsesamt fcjreskrifterom skydd ftr miljcin,
SNFS Q99a:2)

7 . Mtingden mottaget slam fEr inte dverstiga 10000 ton per flr annat 2inen
tillstandsprcivninggcirshos liinsstyrelsen.
Forts.
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Forts $ 80
8 . Allt slam som inkommer til1 fastighetenskall varajournalftrt i speciell liggare med
uppgift om ankomstdag,antal ton, anaiysresultatenligt kungcirelseSNFS (199a:\ $
11, samt fran vilket reningsverk slammet kommit. Angiende trekammarbrulnarna
skall det angesfran vilket omr&deslammetkommit.

9 . Vid spridning skall glvan anpassasiton4 ha, beroendepi 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 ain50 meter till enskild vattent2iktfBr inte fcirekomma.
t 1. Efter spridning skall slammetnedbrukassammadag som spridning skett.
12. Helgdag eller dag ftire helgdag fEr inte spridning ske.
13. Spridning av rcjtslamniirmare
fcirekomma.

'dn20

meter intill vattendrageller <ippnadiken fEr inte

14. Brukaren skall i sambandmed spridning ta hiinsyn till bl.a. vindftirhillande med tanke
p& eventuellaluktol[genheter i tZitbebyggtomrfrdesamt enskilda fastigheteroch 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 analyserasmed avseendepi Ph, torrsubstans,bly,
kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.

Upplysning
Det iligger ftir ciwigt verksamhetsutdvareatt iaktta lydelsen i miljcibalkens26 kapitel
19 $ ang6endeverksamhetsutcivarens
kontroll och miljtirapport, citat:
Den som bedriver verksamheteller vidtar Atgiirdersom kan befarasmedftira oliigenheter
ftir miinniskors hiilsa eller piverka miljcin skall fortlcipandepianera och kontrollera
verksamhetenftir att motverka eller ftirebygga sidana verlcringar.
Den som bedriver sf,danverksamheteller vidtar sidan 6tgmd skall ocksi genom egna
undersdkningareller pi annatsiitt hilla sig underriittadom verksamhetenseller itgiirdens
p6verkanpi miljcin.
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Den som bedriver s6danverksamhetskali ltjmna fcirslagtill kontroliprogram eller
ftrbittrande Stgiirdertili tillsynsmyndigheten,om tillsynsmyndighetenbegiir det.
Regeringeneller myndighet som regeringenbestlimmerfbr meddelaniirmare ftireskrifter
om kontrollen.
Samr6dhar skettmed anmiilaren2001-04-06.

Beskrivning av Yerksamheten
Anmllaren till verksamhetenhar fcir avsikt att mellanlagra slam frin kommunala
ftr vidare
reningsverksamt trekammarbrunnsslamfrin enskilda avioppsanlZiggningar
utspridning pfl jordbruksmark inom Falkripings kommun. Lagring skall ske i den
g<idselbrunnsom angivits i anmiilan,vilket innebiir mer eller mindre kontinuerlig
mottagning under iret som diirefter skall spridasut vflr och htist.

Motivering till beslutet
mellan StatensNaturvirdsverk, Lantbrukarnas
Enligt nu giillande civerenskommelser
Riksfcirbundoch SvenskaVatten-och Avloppsverksft)reningen,f[r slam spridaspt
flkermark om halten av Bly, Kadmium, Koppar, Krom, Kvicksilver, Nickel och Zink
understigerett visst griinsviirde.Griinsviirdetriiknat i gram per ha och flr fcir dessametaller
iir i stort setthalveradefr.o.m. 2000jemfbrt med de som gellde fran 1995.En successiv
minskning av metallhaltema i slammetjiimte en anpassadgiva utriiknad med stdd av
markkartering som delvis iir utfrjrd skall enligt kontorets beddmning ge ncidvlindig
kontroll cjverslamhanteringenpl de mottagandefastigheterna.
Om ovanstiendebeslut ftiljs torde inte nigon strjrrenegativ inverkan pi miljtin runt de
mottagandefastigheternaeller pa yt- och eller grundvattenske. Avsikten med
ovanstiendevilkor iir att minimera sfldanastclrningar.Verksamhetenkan dock i vissa fall
ge upphov till luktoliigenheter,friimst i sambandmed spridning. Det iligger d&
niiringsidkarenatt tillse att sidana ol[genheter i sambandmed verksamhetenitgiirdas
snarast.

Ovrigt
Mariestad.
ViistraGcjtaland,
Detta beslut kan 0verklagashosLiinsstyrelsen
kommun
skallha kommit miljii- och byggnadsniimndeni Falkcipings
Overklagandet
sker
tillhandainom tre veckor fran detklagandendelgivitsbeslutet.Hur civerklagandet
framgir av bilagdaskrivelse.
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Fastighet: Friggerake
r 23:l, Friggeriker
Arende: mellanlagringav avfall
Avser:
iindringi tidigarebeslut

MILJO. OCH BYGGNADSNAMI\DEI{SBESLUT
iindrapunkten 3 i beslut ftan 2001-04-19$ 80 och medgeundantagfrin
bottenfyllning i de fall awattnat reningsverksslamdeponerasi brunnen via
container.
vad g2illerpunkten 4 stlr miljci-och byggnadsniimndenfast vid sitt tidigare
beslut om hygieniseringmed hcijning till pH 12, eller lagring i sex mfrnader,
detta ftir att minska eventuellasjukdomsalstrandebakterier.
i punkten 5 hiivdar fciretagetatt ett tillriickligt sviimtiicke finns, i det tidigare
beslutet st&rdet att det skall finnas tak eller tiickning av annat slag, om
tillstindet ftiljs finns normalt sviimtlickep& brunnen, men i vissa fall saknas
godtagbartsfldant.Vid en rutinkontroll den 16 november 2001 saknadet.ex.
brunnen godtagbartiickning eller s.k. sviimtiicke. I sldana fall skall en
tillfiillig tiickning gdrastill normalt sviimt6ckekan erhillas.

Motivering tiil beslut
mellanlagringav avfallp&
PR Slamsugrung
har begiirtomprrivningav beslutangflende
fastighetenFriggeriker23:1 (Blickabo).Det tidigarebeslutetmedvillkor iir taget
2001-04-19$ 80. Efter denmeilanlagringsomskettsedantillsttnd meddelatshar miljciochdfl setthur lagringenfungerat.I stortsett
och stadsarkitektkontoret
fttljt verksamheten
i
har verksamheten
ftirflutit bra,mendethar ockst funnitssppunkter pi hanteringen
samten del
verksamheten.
Det iir friimstovanstiendepunktersomvarit omdiskuterade,
luktoliigenheter.
I motiveringentill ompnivningenhar PR Slamsugningframfcirtatt dethar ftirekommit
mycketolika tolkningsfr8gorav beslutet.
forts.

Utdragsbestyrkande

Avgift
Expedierat

F

!

/

\ r '
\

-

J

t

'

l

\

\

f\ A

flt

"

.r1

/t

(yncr,l?rtcV

Tiil

7\
r

t wqry
ttlrl

FALKOPINGSKOMMTIN
Miljo- ochbyggnadsniimnden

PROTOKOLL

blad16

Sammantrddesdatum

200r-n-a6
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I den ftirsta anm5lanhar bl.a. fciretagetangettatt fett skulle ingfr i brunnensom en
bestandsdel,
miljri- och stadsarkitektkontoret
stiilldesig tveksammadi det framftirallt
rdrdesig om oprocessat
fett fran ett fi2iderfiislakteri
och efterdverenskommelse
den22 d
februari2001mellanfciretaget
ochkontoretskulle20Yofrhn fettavskilj are och20o/o
Ovrigtyp biomassautgflur anmiilan.N6gotformelltbeslutom iindringgjordesdockinte.
Anledningentill att kontoretdnskadestrykafettet var misstankeom att det skulle lukta
ochbl.a. dra dit krak- ochvitfbgel.DessutomfErdettafett inte anviindasfor spridningpl
flkermark,utan skall transporteras
till Konvex
Begtiranom ompnivningengiillerpunkterna3, 4 och 5 i beslutet.
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