
Fra: karstein kjølstad[karstein.kj@live.no]
Sendt: 29. sep 2019 23:09:15
Til: FMTL Postmottak
Kopi: Namdal Tankrens; Svendsen, Ida Frøya; Grong Kommune; postmottak@mattilsynet.no;
knut.myklebust@grong.kommune.no
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Det vises til brev fra fylkesmannen i Trøndelag datert 27.05.2019 og til nytt brev 26.08.2019. Ref 2018/6900
Ida Frøya Svendsen

Dette er svarbrev fra Namdal Tankrens AS. Kontaktperson Inge Asbjørn Stene ‐ tlf 968 63 121

I begge brev bes det om informasjon for å gjennomgå vilkår for dagens tillatelser og gi korrigert og
oppdaterte vilkår for en ny tillatelse. 

Generelt.

Fylkesmannens har i brev datert 06.11.2006 gitt tillatelse til å mottak og kompostering av inntil 20 000 tonn
avløpsslam.

Tillatelse for mottak av kopperholdig slam fra notvaskeri av 02.02.2009 er ikke aktuelt i dag. Det er
gjennomført opprydding etter krav fra fylkesmannen og kompostering av kobberholdig slam er ikke lenger
aktuelt på anlegget. Dette er belyst i Driftsplanen.

Tillatelse til mottak av animalske biprodukt (husdyrgjødsel/vom‐innhold) av 12.05.2011 ønskes inkludert i ny
tillatelse.

I fylkesmannens brev datert 27.05.2019 er det satt opp oversikt over informasjon som trengs som grunnlag
for å vurdere forlengelse av tillatelse.

Her gis svar i samme rekkefølge som i brevet. For en del av informasjonen henvises til Driftsplan for
Slamanlegg på Tømmeråsmoan som vedlegges. Driftsplanen er sist revidert 01.03.2019.

Redegjørelse for forholdet til arealformål/reguleringsplan og bestemmelser.

Arealet er omfattet av gjeldende Reguleringsplan for slamanlegget på Tømmeråsmoan, godkjent av
kommunestyret 11. mai 2006. Det er inngått 10‐årig avtale med grunneier.

Redegjørelse for virksomhetens organisering og ansvarsforhold.

I vedlegg A i Driftsplanen, er det  gjort rede for eierforhold og juridisk ansvarlig for virksomheten. Bedriften
er et aksjeselskap og daglig leder har en stor aksjepost.

I tillegg til komposteringsanlegget driver bedriften med henting og transport av slam og organisk avfall. I
driftsplanen er dette beskrevet. 

Åpningstid og driftstid.

Anlegget er åpent i vanlig arbeidstid, men gjennom avtaler med firma som leverer slam er det avtalt andre
åpningstider.

Typer og mengder avfall:

Namdal Tankrens søker om å fortsette med årlig mottak og kompostering av 20 000 tonn til anlegget. Etter
de siste tiltak med maskinell kompostering på tett plate er anlegget i stand til å motta denne mengden med
god margin.

I dag kommer nesten alt råstoff fra kloakkslam fra septiktanker og kommunale kloakkrenseanlegg. Det
komposteres også organisk avfall fra slakteri og oppdrettsanlegg. Disse avfallstypene passer inn i den
prosessen som er valgt. De siste åra er mengde avfall som behandles økt og ønsker fra avfallsleverandører



tyder på økt behov. Mattilsynet har godkjent mottak og kompostering av animalske biprodukter.

For å kunne få til sikker uttransport av ferdig kompost, er det behov for mellomlagring av ferdig produkt i
inntil 3 år. Ferdig kompost leveres til jordbruket og til parkanlegg innenfor de rammer som settes av
Mattilsynet.

Det tas også mot sand fra sandfang og andre former for inert avfall. Dette tas inn i komposten forutsatt at
det er akseptabel risiko for innhold av miljøfarlige stoffer.

Beskrivelse av driften – mottak, behandling og levering.

Se driftsplanen

Forventet lagringstid

Ferdig kompost må lagres i minst en sommer. Med tanke på mellomlagring og utkjøring blir lagringstida 1 til
4 år.

Beskrivelse av anlegget

Se Driftsplanen og Kart

Beskrivelse av utslippskilder og vurdering av risiko for forurensning.

Sigevatn fra komposten går med gravitasjon til det laveste punktet på området. Grunnvannsspeilet ligg 25 til
30 meter under terrenget. Terrenget er utformet slik at selv ved store nedbørsmengder så skal all avrenning
infiltreres. Selv ved svært store nedbørsmengder så må alt vann med forurensing passere en grusrygg med
tykkelse 50 meter før flyter  ned en elveskråning og ut i Sanddøla.

Beskrivelse av miljørisikoreduserende tiltak.

Se driftsplanen

Beskrivelse av håndtering av overvann og klimatilpasning.

Se driftsplanen

Naboliste (med velforening/borettslag om nødvendig). Det anbefales at Grong kommune og fylkesmannen
avklarer dette.

For Namdal Tankrens AS

Karstein Kjølstad tlf 9020 6767


