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Fossan slamlaguner i Rollag. Forespørsel om uttalelse fra 
kommuneoverlegen fra Rollag kommune. 
 
Jeg har fått forespørsel fra Saksbehandler Gunn-Hege Laugen i Plan, deling, vann, VA, 
forurensing og villrein om en uttalelse til søknad om utslippstillatelse og mellomlagring av slam, 
Fossan slamlaguner. Søknaden er laget av Asplan Viak. Fylkesmannen i Oslo og Viken har bedt 
om at kommuneoverlegen uttaler seg til søknaden. 
 
Jeg har gått gjennom søknaden fra Asplan Viak skrevet at Knut Robert Robertsen. Jeg har også 
vært på befaring til Fossan slamlaguner for å se på området. 
 
Bakgrunn og hjemmel for at kommuneoverlegen skal uttale seg til utvidelse av slamlagunene på 
Fossan er Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Med dette som hjemmel mener 
jeg at det må være flere forhold som må vurderes og sikres: 

- Luktplager fra anlegget 
- Trafikk til og fra med støy og støvplager 
- Forurensing av grunnvannet og dermed drikkevannsbrønner 
- Testing og sikring av slam som kan brukes til jordforbedring 

 
Vurdering 
Asplan Viak har gjort en grundig undersøkelse og vurdering. Slamanlegget er plassert slik at det 
er få naboer i nærheten. Grunnforholdene er svært gode for rensing ved infiltrering. I 
motsetning til dagens anlegg gir planene for det nye anlegget god sikring mot at 
uvedkommende skal komme seg inn i anlegget. Det legges opp til et system for å følge opp 
endringer i grunnvannet. Anlegget gir mulighet for jordforbedring med bruk av lokalt slam som 
testes forskriftsmessig. 
 
Forutsatt at anlegget bygges og driftes slik det legges opp til i søknaden mener jeg dette er en 
god løsning med minimal belastning på innbyggeres helse og miljø. Imidlertid må Rollag 
kommune sikre at forholdene bevares på samme nivå som ved etablering. 
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Jeg mener det må gjøres tydelige avtaler om følgende forhold: 
- Det må lages et prøvetakingssystem som dels måler kvaliteten på grunnvannet dels på 

drikkevannsbrønner i område. Det må være testserier som viser kvaliteten før 
etableringen og som fortsetter regelmessig. De bør ikke oppholde selv om prøvene er 
stabile over år. Det må minimum brukes parametere beskrevet i 
Drikkevannsforskriften. Vannprøver må i tillegg inneholde samme parametere som fra 
prøvetakingsbrønnene. 

- Naboer må få en tydelig adresse de kan henvende seg til hvis det oppstår luktplager fra 
anlegget eller støv og støyplager fra trafikken til og fra.  

- Hvis trafikkstøy oppleves som belastende av naboer bør de tilbys utbedring av 
atkomstvei med asfaltering 

- Det bør lages reguleringsplan for området som sikrer at det ikke etableres nye boliger i 
sikker avstand fra anlegget. Dvs at de ikke kan plages av lukt, støy, forurensing av 
vannforsyning. 

- Slam som skal brukes til jordforbedring må testes forskriftsmessig før det kjøres ut. Det 
må være etablert et system for registrering av slam som kjøres ut. 

 
Ansattes arbeidsforhold er ikke kommuneoverlegens arbeidsfelt, men jeg vil allikevel 
kommentere at det nye anlegget tar hensyn til arbeidsmiljøet til ansatte på en helt annen og 
bedre måte enn dagens ordning.  Det bør stilles strenge krav til hygiene både i forhold til den 
enkelte ansatte og anleggets utforming og bruk.  
 
Konklusjon 
Kommuneoverlegen har ikke noen innvendinger mot det omsøkte anlegget for behandling av 
slam på Fossan. Det forutsettes at utbyggingen gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. 
 
Det bør gjøres avtaler med naboer om testing av deres drikkevannsbrønner og hvordan 
kommunen vil utbedre forhold hvis det skulle bli plager med støy eller støv ved driften av 
anlegget. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Braaten 
Kommuneoverlege 
For Øvre Eiker, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 
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