Melding om bruk av slam

Opplysninger om slamleverandør
Slamleverandør

Adresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Mobiltelefon

Opplysninger om slam-transportør
Slamtransportør

Adresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Mobiltelefon

Opplysninger om mottaker/bruker
Mottaker/bruker

Adresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Mobiltelefon

Opplysninger om spredearealet m.m (markeres tydelig på kart 1:5000)
Teig
(jf kart)

Gnr

Bnr

Slam-mengde
(tonn TS pr daa)

Areal

Jordart

1
2
3
4
5
6

Planlagt spredeareal (daa):

Total slam-mengde (tonn Tørrstoff):

Herav grøntareal (daa):
Herav jordbruksareal (daa):
Slamkvalitet dokumentert med vedlagt varedeklarasjon og hygieneprøve
Klasse 0 ____ Klasse 1____ Klasse 2 ____ Klasse 3____
Planlagt spredetidspunkt:
Hva skal dyrkes på de ulike teigene de neste 3 årene?
Er det tidligere spredd slam på arealet: Ja_____ Nei_______
Hvis ja, oppgi når og mengde for de ulike teigene
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Opplysninger om lokal lagringsplass
Lagringsplassens areal:
Tidsperiode for lagring:
Grunnforholdene:
Helling:
Avstand til vassdrag og åpne grøfter:
Avstand til drenskum, lukka avløp og grøfter:
Avstand til drikkekilde:
Avstand til naboer:

Forpaktning/Leie
Er alle teigene og lokal lagringsplass på mottakers /brukers grunn?

Ja____ Nei____

Hvis nei, oppgi hvor dette gjelder, grunneiers navn, adresse og telefon.

Foretakets vurderinger
Har bruk av slam negativ innvirkning på jordbruksfaglige forhold: Ja____

Nei____

Har bruk av slam negativ innvirkning på forurensigsmessige forhold: Ja___ Nei_____
Har bruk av slam negativ innvirkning på sikkerhetsmessige forhold: Ja_____ Nei_____
Har bruk av slam negativ innvirkning på helsemessige forhold: Ja ____ Nei_____
Har bruk av slam negativ innvirkning på hygieniske forhold: Ja____ Nei____
Hvis slam påvirker en av disse faktorene negativt, gi en beskrivelse av konsekvensene her:

Annet
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Andre relevante opplysninger

Vedlegg
Følgende vedlegg skal leveres sammen med meldingen:
1. Kart i målestokk omtrent 1: 5000 hvor spredeareal og lokal lagringsplass er tydelig
inntegnet. Kartet skal også vise nærmeste avstand til bebyggelse, vassdrag, drenskum,
åpne og lukka bekker og drikkevannskilde fra spredeareal og lokal lagringsplass.
2. Gjødslingsplan. (bruk av avløpsslammet skal være lagt inn i gjødselplanen før melding om
bruk sendes kommunen)
3. Slamleverandøren skal fremskaffe beskrivelse av behandlingsmetode og dokumentasjon
på at slammet er fritt for karanteneskadegjørere som hvit og gul potetcystenematode,
samt potetkreft og andre farlige potetsykdommer.
4. Kopi av nabovarsler
5. Er du jordleier må du legge ved avtalen om bruk av ublandet avløpsslam og produkter som
inneholder avløpsslam.
6. Varedeklarasjon og hygieneprøve. (opplysninger om avløpsslammets sammensetning)
7. Underskrevet bekreftelse fra slamleverandør/transportør
Melding med alle vedlegg skal sendes til landbruksforvaltningen i kommunen senest to uker før
slammet transporteres ut til mottaker/bruker.

Underskrifter
Vi forsikrer at all bruk, herunder transport, lokal lagring og spredning, vil skje etter bestemmelser gitt
i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav og opplysninger som er gitt i denne.

_________________________________________________________________
Mottaker/bruker

__________________________________________________________________________________
Grunneier (ved forpaktning/leie)

Meldingen sendes til :
Elverum kommune
Enhet for Landbruk og Miljø
Pb 403
2418 Elverum
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