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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM LAGRING OG 
SPREDING AV SLAM - ANDERS LIEN - GNR 29 BNR 4 M.M. 
 
Saken er behandlet som saksnr TEK DS 46/17. 
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Modum kommune gir Anders Lien tillatelse, i henhold til forskrift om gjødselvarer mv. 
av organisk opphav § 25, til å spre slam på deler av omsøkte arealer. 
 
Det er tillatt å spre slam på totalt 378 daa. Aktuelle arealer er listet opp i egen tabell. 
Dette er 343 daa mindre enn omsøkt. Årsaken til sterkt reduserte arealer er det høye 
naturlige tungmetallinnholdet i jorda på Heggen. I tillegg er noen av jordene små og ved 
å ta hensyn til buffersoner på 30-40 meters bredde mot bekker, så blir det veldig små 
arealer igjen (inneklemte arealer). 
 
Lien får også tillatelse, i henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, 
(kap. 6 om lagring), til midlertidig lagring av slam på jorde gnr/bnr 31/2, slik det ligger i 
dag. Kommunen vurderer det til at det ikke er fare for forurensing.  
 
Slammet er fra VEAS renseanlegg og er av kvalitetsklasse II. Det kan spres inntil 2 tonn 
tørrstoff/daa.  
 
Modum kommune har vurdert søknaden jordbruks-, miljø-, og medisinskfaglig og 
kommet fram til at tillatelse til bruk av slam på deler av arealene kan gis.  
Kommunen stiller følgende vilkår for slamspredinga:  
* Slam kan ikke spres der det skal dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.  
* Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster etter minimum 3 år.  
* Slam må ikke spres i eng eller brukes i gartnerier.  
* Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest 18 timer etter spreding.  
* Bruk av slam skal flettes inn i gjødslingsplanen. 
 
Med hilsen 
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Anna Arneberg                                    Beate Smetbak 
Fagansvarlig jordbruk                        Kommuneoverlege 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi av dette vedtakbrevet sendes til følgende: 
Alle grunneiere som eier jorder hvor det er søkt om spredning av slam 
VEAS – slamleverandør 
Fylkesmannen i Buskerud – miljø 
Fylkesmannen i Buskerud – landbruk 
Mattilsynet 
Naboer som har klaget på lukt, i tillegg sendes brevet til naboer som grenser til jordet 
hvor den midlertidige lagringsplassen ligger (hovedsakelig naboer med adresse Ørenveien 
og langs Heggenveien) 
 
Vedlegg: 
Internkontrollskjema for bruker av avløpsslam 
 
Til informasjon:  
Modum kommune er i løpende dialog med VEAS, slamleverandør, vedrørende luktplager 
og aktuelle tiltak mot dette. 
 
Saksopplysninger: 
Anders Lien søker om å spre slam, kvalitetsklasse II på fulldyrka mark på Heggen og 
Drolsum. Det er søkt om bruk av 900 tonn tørrstoff. Det tilsvarer spredning av slam på 
minst 450 daa. Lien har søkt om å spre det på 720,9 daa. Slammet er lagt på midlertidig 
lagringsplass på eiendommen gnr/bnr 31/2. Lien har vært i dialog med landbrukskontoret 
vedrørende planlegginga av slamlagring og -spredning siden seinhøsten 2016.  
 
Lovhjemmel: 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
 
Tungmetaller på «Heggen-siden»: 
Modum kommune gjør oppmerksom på at «Heggen-siden» (fra Åmot, langs Heggen og 
langt innover Øst-Modum) fra naturens side har et høyt tungmetall nivå i jorda. Når noen 
søker om å spre slam på fulldyrka mark i disse områdene krever kommunen jordanalyser 
som også er analysert for tungmetaller. Lien har helt siden i høst vært i dialog med 
landbrukskontoret vedrørende mulighetene for å spre slam. Da han seint i høst sendte inn 
jordprøver var det plukket ut fire prøver til tungmetallanalyse. Som figuren viser, hadde 
alle prøvene minst ett utslag. Men de fleste slo ut på kadmium, nikkel og kobber. På 
bakgrunn av tungmetallanalysene kan det ikke spres slam der disse jordanalysene er tatt.  
 
 
 
 



Gjødselforskriften § 26: Jord som skal tilføres produkter som klassifiseres i kvalitetsklasse 
1 og 2, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som overstiger verdiene som 
nevnt i rad nummer to i tabellen. 
 Kadmium Bly Nikkel Sink Kobber Krom Kvikksølv 

Grenseverdier, 

jf § 26 

1 50 30 150 50 100 1 

C 3 1,2 26 49 130 55 15 0,032 

D 12 1,3 38 52 130 61 21 0,099 

E 5 1,5 29 56 150 57 27 0,046 

F 5 0,80 31 31 91 34 15 0,072 

 
I saksbehandling av slamsaker blir som regel Norges geologiske undersøkelsers (NGUs) 
løsmassekart benyttet. Her kan man se at tungmetallanalysene med for høye verdier 
ligger innafor/like i nærheten av løsmassetypen som kalles forvitringsmateriale. Videre 
kan man se at løsmassetypen forvitringsmateriale, er på samme område i kartet hvor det 
også er radonholdig alunskifer. Alunskiferbeltet er noe smalere enn det som vises i 
kommuneplankartet som hensynssone radon. På grunn av alunskiferen i området blir 
tillatte arealer å spre slam på for Lien sterkt redusert.  
 
Alunskiferen på «Heggen-siden» er også årsaken til at det i området er nesten umulig å 
finne borevann av drikkevannskvalitet. Derfor har kommunen en vannledning igjennom 
området som de aller fleste beboerne er tilknyttet.  

 



Vurdering midlertidig lagringsplass: 

Midlertidige lagringsplasser som kommunen får kjennskap til gjennom meldinger om 
spredning av slam fra enkelte gårdbrukere, behandles av kommunen etter 
gjødselforskrifta. Dette er praktisert i mange år. Blant de gårdbrukerne i Modum som har 
mest areal er blant annet Lien, det er da snakk om rundt 1000 daa. Slam av kvalitetsklasse 
II kan spres inntil 2 tonn tørrstoff per dekar per 10 år.  

Slam er en type gjødselvare som har høy andel tørrstoff (47 % i henhold til 
varedeklarasjon for VEAS- jord) og kan da lagres direkte på bakken. Etter 
gjødselforskriften § 18 må det ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær 
vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem som gjør at det medfører fare for 
forurensing.  

Det er helt vanlig at gårdbrukere som vil spre slam tar imot slammet mens bakken er 
frossen. Slik minimerer man risikoen for pakking og ødeleggelser i jordstrukturen. 
Slammet blir deretter spredt rundt på mange ulike jorder når våronna starter.  

Lien har selv antydet spreding i begynnelsen av mai, men dette er selvfølgelig avhengig av 
når jorda tørker opp og når det er lagelig å kjøre (det kan være noe tidligere eller det kan 
bli noe seinere).  

Dessverre har slammet blitt kjørt ut på anvist plass i forkant av at dette vedtaksbrevet blei 
fattet. 

I utgangspunktet var inntegnet lagringsplass nærmere Heggenveien og like i jordekanten. 
Landbrukskontoret godkjente denne lagringsplassen muntlig før leveringen av slammet. I 
etterkant ser man at lagringsplassen er lagt nærmere bekken/den åpne grøfta på jordet. 
Lien opplyste om at denne endringen var en avveining mellom nærheten til naboene 
langs Heggenveien og hensyn til bekken. Nærheten til naboene gjorde til at slammet blei 
plassert lengre inn på jordet. Kommunen støtter denne begrunnelsen. Slik slamhaugene 
ligger i dag er det på det nærmeste ca 40 meter fra åpen grøft og bekk over jordet. Jordet 
hvor slamhaugenen ligger heller svakt nedover fra vest mot øst.  

Kommunen vurderer det til at det ikke er fare for forurensing slik slamhaugenen ligger i 
dag. Det å flytte slamhaugene nærmere Heggenveien vil ha liten effekt 
forurensingsmessig, mens det med tanke på luktulemper vil ha store konsekvenser. Det 
blir da en ny «runde» hvor slammet blir håndtert og lempet på og luktulempene starter 
på ny inntil det stabiliserer seg igjen.  

 
Vurdering spredning av slam: 
Kommunen har vurdert slamspredning på de ulike jordene. Det er flere ting å ta hensyn til 
både tungmetaller og buffersone mot bekker. Dette er opplistet i tabellform.  
Arealene på jordene tar utgangspunkt i gårdskarta fra Norsk institutt for bioøkonomi 
NIBIO.  
 
 
 
 



Gnr/bnr Ant dekar, jorde, 

størrelse 

Ant dekar, tillat 

spredt slam 

Hensyn 

28/30 11,7 9 Buffersone mot bekk, ca 30 meter 

29/4 45 0 Tungmetaller i jorda 

29/2 19,9 0 Tungmetaller i jorda 

29/1 27,6 0 Tungmetaller i jorda 

31/2 lagringsplass 131,3 104 Buffersone mot bekk/åpen grøft, 30-40 meter 

 16,2 14 Buffersone mot bekk, ca 30 meter 

 5,6 0 Dreneringsproblemer på jordet, står ofte 

under vann 

 2,4 2,4 OK 

 17,2 17,2 OK 

31/5 3,6 0 Buffersone bekk, inneklemt areal 

 6,9 0 Buffersone bekk/åpen grøft, inneklemt areal 

 6,1 3 Buffersone åpen grøft 

 10,6 0 Buffersone åpen grøft, inneklemt areal 

 28,5 25 Buffersone mot åpen grøft, ca 30 meter 

32/2 9,9 9,9 OK 

 3,5 0 Buffersone bekk, inneklemt areal 

 1,6 0 Buffersone bekk, inneklemt areal 

 2,5 0 Buffersone bekk, inneklemt areal 

33/1 35,2 0 Antatt tungmetaller i jorda 

 8,2 0 Tungmetaller i jorda 

 44,7 0 Tungmetaller i jorda 

 41,5 0 Tungmetaller i jorda 

42/1 39,9 0 Antatt tungmetaller i jorda 

82/4 53 53 OK 

109/34 63,5 63,5 OK 

112/14 42,5 35,5 Buffersone bekk, ca 30 meter 

 16 15 Buffersone bekk i hjørne på jordet 

 12,6 12,6 OK 

 13,7 13,7 OK 

SUM 720,9 377,8  

 
Som tabellen oppsummerer er omsøkt areal 720,9 daa, mens tillatte jorder er 377,8 daa. 
For maksimal spredning av slam, mangler det 72 daa (450 daa-378 daa= 72 daa). I god tid 
innen våronna vil Lien sørge for at 72 daa fulldyrka jorder blir omsøkt for slamspredning. 



 

Gnr/bnr 28/30, Heggen, tillat slam 9 daa. Buffersone bekk ca 30 meter. 

 

Heggen: Gnr/bnr 31/2: lagringsplass godkjent, slam tillatt spredt 137,6 daa. Buffersone 
bekk og åpen grøft. Gnr/bnr 31/5, slam tillatt spredt 28 daa. Buffersone bekk og åpen 
grøft.  



 

Gnr/bnr 32/2, Heggen, slam tillatt spredt 9,9 daa.  

 

 
Gnr/bnr 82/4, Drolsum, tillatt slam 53 daa. 
 



 

 
Gnr/bnr 109/34, Drolsum, tillatt slam 63,5 daa. 
 

 
Gnr/bnr 112/14, Drolsum, tillatt slam 76,8 daa. Buffersone mot bekk, ca 30 meter. 
 
 


