Frya Renseanlegg
NordFron

SørFron

Ringebu

Navn/adr.:

_____________________________________________________________

Tlf. privat:

_______________

E-mail:

_____________________________________________________________

Mobil: _________________

Hvis bruker av jorda er forskjellig fra hjemmelshaver; oppgi hjemmelshavers navn/adr.:
_____________________________________________________________
Gnr./bnr.:

_______ / _______

Ant. daa spredeareal:
Ønsket lev. tid:

_______

Ønsket ant. m3: ____________

______/_____ -2019

Oppgi avstand til nærmeste vannkilde/brønn:
(Merkes av på vedlagte kart)

__________ m

I
En representant for Frya Renseanlegg vil om nødvendig foreta befaring av mellomlagringsplass og
spredeareal. Det vil da bli kontrollert om mottak av slam vil kunne medføre luktulemper for
naboer eller avrenning til drikkevannskilder etc.
II
Normalt kjører Frya RA slammet frem til lagringsplass. Frya RA er uten ansvar for skader etc. som
påføres jorda og adkomstsveien under transport.
III
Alt arbeid med opplasting og uttransport på jorder utføres av grunneier. Alle kostnader i denne
forbindelse er Frya RA uvedkommende.
Slammet må sikres mot avrenning! Videre må spredning kun foregå til tider som er godkjent av
myndighetene. Det henvises til kap. 6 og 7 i ”Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav”.
IV
Spredevogn lånes ut av Frya RA. Spredevogn reserveres og hentes på Frya RA (tlf.61 28 06 30
eller mobil 970 81360) og leveres der ferdig rengjort. Grunneier er ansvarlig for at det ikke lastes
med stein i slammet som kan ødelegge vogna.

Frya Renseanlegg
NordFron

SørFron

Ringebu

V
Eventuelle skadevirkninger på avling etc. p.g.a. bruk av slam er Frya RA uvedkommende.
Alle slammottagere vil få et informasjonsskriv der det dokumenteres at slammet overholder
kravene i forskriftens del II mht. hygienisering, stabilisering og tungmetallinnhold. Mottager vil
også få tilsendt en varedeklarasjon iht. §13 i forskriften. Mottager må utover dette selv skaffe seg
kunnskap om bruk av kloakkslam.

Kopi av avtala sender Frya RA til kommunelege I og landbrukskontor/nærings- og miljøavdeling
til orientering.

Jeg bekrefter å ha lest gjennom avtala og informasjonsskrivet. Slammet vil bli mellomlagret på
flat grasmark, og vil ikke bli spredd nærmere enn 20m fra vassdrag på flatt terreng og 40m i
skrånende terreng. Det er ikke drikkevannskilder innen en avstand på 150m fra lokal
mellomlagringsplass/spredeareal som kan motta avrenning fra slammet.

................................……den ................ 2019

........................................................................
Underskrift

Avtala returneres til:
Sør-Fron kommune
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

