Melding til ……………… kommune om spredning av
avløpsslam på …………….. gnr. ….. bnr. …..
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.2003 setter krav ved bruk av avløpsslam. I
skjema er det vist til paragrafene som kommer til anvendelse.
Bruk av avløpsslam skal meldes til kommunen senest innen 2 uker før foretaket mottar
slamprodukter for lagring eller bruk (§ 25). Det oppfordres til at melding blir sendt i god tid før
mottak av slam, og det er landbruksforetaket som har ansvar for at søknad blir sendt.
Dersom avløpsslam skal nyttes som jordforbedring og gjødsling ved nydyrking, skal plan for nydyrking
være godkjent av kommunen i samsvar med Forskrift om nydyrking (1997-05-02).

Opplysninger om søker og foretaket
Organisasjonsnummer:
Landbrukseiendommes
hovednummer
Søkers navn:
Adresse:
E-post:

Kommunenr.

Navn på foretaket:
Gnr.
Bnr.

Festenr.

Mobiltelefon:

Opplysninger om avløpsslammet
Registreringsnr. hos Mattilsynet
Type slamprodukt
Miljøkvalitet (§ 10)
Meldingen gjelder:

☐
☐
☐

Kvalitetsklasse 0:

Kvalitetsklasse I:

Kvalitetsklasse II:

Mellomlagring
Spredning på fulldyrka jord
Spredning ved nydyrking

Opplysninger om mellomlagring av avløpsslam
Sted:
Gnr:
Bnr:
Jordart/ markslag:
Beskrivelse av nærområdet
(avstand til vassdrag, drikkevann, nabo m.m.) (§ 18)
Se også vedlagte kart.
Mengde som skal mellomlagres i tonn
Tørrstoffprosent
Hvor lenge skal avløpsslammet mellomlagres

Opplysninger om stedet og bruken av avløpsslammet
Gnr:
Dagens bruk av
arealet
Formål
Gjødslingsplan
(§22)
Merknader til
gjødslingsplanen
Ansvar

Bnr:

Jordtype:

Areal (dekar):

Jordforbedring og gjødsling.
Bruk av avløpsslam skal inngå i gjødslingsplanen.
Gjødslingsplan må kunnes vises ved forespørsel. Mangelfull gjødslingsplan kan
gi grunnlag for trekk i produksjonstilskuddet.

Søker/foretaket er ansvarlig for bruk av rett mengde og at den planlagte
mengden blir foreskrevet i gjødslingsplanen. Dokumentasjonen skal være
skriftlig og forevises tilsynsmyndighet ved forespørsel.

Krav som vil bli etterlevd/egenerklæring
§ 18 Avstandskrav
§ 25 Spesielle krav
ved bruk av produkter
med avløpsslam
§ 26 Jordkvaliteskriterier
§ 27 Kvalitetsklasser
og bruksområde

Lagring av husdyrgjødsel/ avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte
områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at
det medfører fare eller forurensing.
Paragrafen lyder m.a.: «Produkter som inneholder slam kan ikke spres på
areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær og frukt. Der slam er brukt
kan det først dyrkes slike vekster minimum 3 år etter sprededatoen.
Slam må ikke spres på eng eller brukes i gartnerier.
Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og senest innen 18 timer.»
Paragrafen lyder: «»Jord som blir tilføres produkter som klassifiseres i
kvalitetsklasse I og II, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som
overstiger verdien av tabellen nedenfor» (i § 26).
Norsk landbruksrådgivning Agder kan gi råd om behov for jordanalyser.
Paragrafen lyder m.a.: «Kvalitetsklasse I kan nyttes på jordbruksareal med
inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år. Kvalitetsklasse II kan nyttes på
jordbruksareal med inntil 2 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.»

Vedlegg
☐

Kopi av varedeklarasjon etter Norsk Standard 2890

☐

Kart hvor avløpsslam skal mellomlagres og/ eller spres.

Underskrift
Sted:

Dato:

Ansvarlig søker:

Skjema sendes til kommunen i god tid før foretaket mottar avløpsslam.

.

Kommunens saksbehandling
Vurdering
Medisinskfaglig
Jordbruksfaglig

Sted:

Ingen merknad Vedtak (vilkår eller avslag)
Se eget svardokument
Se eget svardokument

Dato:

Saksbehandler:

.

