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MELDING OM MOTTAK AV AVLØPSSLAM 
 
Eiendommens navn:                                          Gnr./Bnr.                   
 
Spredeareal:                        Daa        
 
Ønsket mengde:                   tonn slamtørrstoff  
 
Leverandør av slammet:                                                                                                  

                                                
                                                                  Ja     Nei 
Kart i målestokk 1:5000                      

Mellomlager inntegnet på kartet          

Er det tatt jordprøver (8 år eller nyere)     

Skal inngå i gjødselplanen   

Avstand til bekk/vann > 15 m 

                                                                                                  
Sted                          Dato                      Underskrift   
 
 

 
Medisinsk faglig rådgivers uttalelse                                                                                           
                                                                                                                                                
                                                          Ja      Nei  Dato        Navn                                             
Meldingen godkjennes                                                                            

 
 
Landbrukskontoret i Ullensaker og Gjerdrum      Dato        Navn                        
            
                                                                                                                                                



Forutsetninger: 
 
Slammet som leveres er stabilisert (uten luktproblemer) og hygienisert (uten sykdoms-
smitte) og tilhører kvalitetsklasse II hvor det tillates brukt inntil 2 tonn slamtørr-
stoff pr. dekar pr. 10 år. 
  
Et mellomlager for slam vil ikke bli plassert på flomutsatte områder, eller så nær 
vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurens-
ning.  
Slammet skal inngå i gjødselplanen i spredeåret. 
 
Slammet skal ikke spres på snødekket eller frossen mark, og uansett ikke i perioden 
fra 1. november til 15. februar 
 
Slammet skal ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller 
frukt, og der slam er spredt kan det dyrkes slike vekster først etter tre år. 
 
Slammet skal heller ikke brukes i eng eller gartnerier, og hvis slam skal brukes i pri-
vate hager, parker, lekeareal og lignende, så skal det brukes kun som en del av et 
dyrkingsmiddel.  
 
Slammet skal nedmoldes straks og senest innen 18 timer etter spredning. 
 
Disponering av slam krever også at det innføres og utøves internkontroll i overens-
stemmelse med forskrift av 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern § 12. 
 
Slammet skal ellers brukes på en slik måte at det samsvarer med de krav som stilles i 
miljøplan og KSL for driftsenheten. 
 
 
                                                                                                                                             
 

Kommunen vil vanligvis gi svar på meldingen innen 2 uker. Har du ikke mottatt svar 
innen 2 uker og forutsetningene for meldingen er til stede, kan kloakkslam mottas. 
 
 
 
 
 

Ved brudd på forskriftens krav som vil kunne ha negativ innvirkning på helsen, kan 
kommunen kreve forholdet rettet etter kommunehelsetjenesteloven § 4a-8. 
  
Ved drift i strid med regelverket for jordbruksvirksomhet, kan avkorting, tilbakehol-
delse, m.v. av produksjonstilskudd gjøres i henhold til forskrift om produksjonstil-
skudd i jordbruket, §§ 12 og 14. 
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