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Samandrag tilsynsrapport 

 

Det blei gjennomført kontroll den 15.03.2017 for å granske om gjeldande krav fastsett i eller i medhald av 

ureiningslova vert haldne. Kontrollen var eit fellestilsyn med Mattilsynet og Førde kommune. SUM sende 

tilsvar 12. mai 2017 og fekk tilbakemelding 14.6.2017 med vidare oppfølging etter tilsynet. 

 

Hovudpunkt i oppfølginga etter tilsynet 

Fylkesmannen påviste 2 avvik frå ureiningsregelverket under tilsynet. 

Avvik: 

1. Verksemda har manglar i internkontrollen 

2. Verksemda har ulovleg lagring av slam som ikkje er ferdigkompostert 

 

SUM har fått frist til 1.9.2017 med å gje ei tilbakemelding til fylkesmannen på korleis avvika er retta og 

teste ut om ein kan handtere kompostlageret sjølv.  
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Samandrag 

Etter tilsyn 15.3.2017 utarbeida SUM eit tilsvar til Fylkesmannen og Mattilsynet. I tilsvaret ønskja SUM 

å gjennomføre ein testperiode i sommaren 2017 for å avklare om kompostlageret kunne nyttast som 

gjødselvare. Dette blei akseptert av Fylkesmannen og Mattilsynet. SUM har nytta Cowi som ekstern 

rådgiver og deira rapport er vedlagt. 

 

Testperiode vart gjennomført i juli 2017 og prøvar blei sendt til analyse. Analyser viser kvalitetsklasse III 

for tungmetall, TKB over grenseverdi og store mengder framandelement, opp mot 5 %. 

 

Det er i liten grad sannsynleg at kompostlageret kan bli godkjent som gjødselvare og ein må difor sjå på 

alternative avhendingsmetodar for avfallet. Det eksisterer i dag ikkje anlegg som kan nytta 

kompostlageret direkte til energigjenvinning og ein står då igjen med deponering som alternativ når 

kompostlageret reknast som avfall. Dette vil krevje løyve til deponering av biologisk nedbrytbart avfall. 

 

Cowi si anbefaling er å etablere ei biocelle som inneheld all den ufullstendige komposten. Ei slik celle 

krev at ein har kontroll på sigevatn og at det tas ut gass. SUM stillar seg bak denne anbefalinga. 

 

 

Innleiing 

Slam som ligger på kompostlageret har blitt veid inn sidan 15. april 2010 og til 16. oktober 2016. I den 

perioden har det blitt veid inn 34 112 tonn med slam. I same periode er det veid inn 13 000 tonn med 

treverk som har blitt nytta til komposteringa.  

 

Etter siste utkøyring har det blitt mottatt 5400 tonn med slam og 550 tonn med hageavfall og treverk som 

har blitt nytta i komposteringa. Dette ligg i dag inne på SUM sitt området, men inneheld ureint trevirke og 

animalske biprodukt og er av same kvalitet som det som ligg utanfor på kompostlageret. Langs 

komposteringsflata, under fjellet ligg det noko av den eldste komposten frå før utkøyringa i 2012.  

 

Samla sett utgjer dette alt som ligg på kompostlageret, men innveid tonnasje og volum endrar seg etter 

kvart som trevirke knusast og kvernast og fukt kjem til. Samla så anslår vi at det i dag ligg 75 000 m3 med 

ufullstendig kompost inne og utanfor anlegget. 

 

SUM har hatt som mål å levere billege tenester til våre eigarkommunar og lokalt næringsliv. Dette har 

truleg resultert i at det ikkje har blitt lagt nok ressursar i behandling av slam på SUM sitt anlegg. 

Etterkalkylar av slammottak og slambehandling viser at SUM har eit netto underskot på kr 3,9 millionar. 

Dette har kome abonnentar, kommunar og lokalt næringsliv til gode, samtidig som det har satt SUM i ein 

noko uheldig situasjon, både økonomisk og omdømemessig. 

 

Opprydding av kompostlageret har høg prioritet hos SUM, men det viser seg å være ein komplisert 

prosess med mange moment som må vurderast.  

 

 

 



  
  Side 4    

   

Prøveperiode 

 

Norva 24 AS v/Johnny Birkeland og Henning Kvame AS blei leigd inn til arbeidet med å sikte kompost 

på kompostlageret. Testperioden var 2-5 juli 2017. Det blei grave 4 prøvepunkt 

 

1. Kompost utkøyrd september 2012 

2. Kompost utkøyrd oktober 2016 

3. Hull ned til bakken, litt i overkant av 3 m dypt. Ulik alder på kompost 

4. Hull ned til bakken, nesten 5 dypt. Ulik alder på kompost. 

 

 
Figur 1: Bilde som viser plassering av dei 4 prøvepunkta. Bildet er tatt etter sikting og enkelte av prøvepunkta har blitt fylla igjen. 

Det blei nytta gravemaskin, hjullastar og trommelsikt med 40 mm opning. I løpet av ca 30 timar blei det 

solda omkring 400 m3 med masse. Ut av dette blei det ca 100 m3 sikterest og 300 m3 med ferdig solda 

masse. 

 

Felles for alle prøvepunkt er at det øvste laget har høgast del treverk. Lenger nedover aukar slammengda  

og komposten blir meir seig og klistrete. All kompost er helt tett og inneheld store mengder vann. Den 

eldste er formstabil og kan stablast loddrett. Avhengig av alder på komposten er det noko variasjon i 

mengde små fliser med treverk. I kompost frå 2016 er det mindre fliser, men disse finner ein ikkje i den 

eldste komposten. Alt treverk er handtert omtrent likt før det er blanda med slam, og ein må anta at det er 

komposteringsprosessen som har omdanna de minste flisbitane. I komposten av varierande alder er det 

små mengder flisbitar, så ein kan anta at det det truleg ikkje er lenge til flisbitane er omdanna.  

 

I kompost frå 2016 er det noko damp og litt høgare temperatur enn i resten av komposten. De 3 andre 

prøvepunkta har ikkje noko merkbar temperatur. Det er noko damp akkurat i det ein graver i komposten, 

men det mengda damp minka raskt. 
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Cowi tok prøvar frå prøvepunkt 1 og 2 og sende dei til analyse for avklare forhaldet gjødselvareforskrifta. 

Det blei også tatt utlekkingsprøvar frå prøvepunkt alle prøvepunkta. Etter instruksjon frå Cowi blei det 

tatt prøvar av prøvepunkt 1 og 2 for å finne mengden framandelement i massane. Det blei tatt ut ca 20 kg 

frå kvar av punkta, noko som tilsvarte ca 30 liter. Frå kvart prøvepunkt blei det tatt 12 delprøvar. Massane 

blei vaska og framandelement plukka ut. Dette arbeidet vart utført av SUM v/Henning Tjørhom. 

 

Frå prøvepunkt 1 blei det tatt ut 19,76 kg med masse. Frå prøvepunkt 2 blei det tatt ut 19,26 kg med 

masse. Massane blei vaska i behaldar som ikkje slapp ut partiklar med diamter over 4 mm. Slammet blei 

då vaska vekk og ein sat igjen med treverk og framandelement. Treverk og framandelement blei plukka ut 

av behaldaren og over i eigne behaldarar. I frå prøvepunkt 1 blei funne 102 gram framandelement, mens 

det i prøvepunkt 2 blei det funne 259 gram framandelement. 

 

 
Figur 2: Behaldar som blei nytta til vasking av kompost. Hull i behaldar har diameter 4 mm. 
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Figur 3: Framandelement som blei funne i prøvepunkt 1. Vekt er 102 gram. 

 

 
Figur 4: Framandelement som blei funne i prøvepunkt 2. Vekt er 259 gram. 
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Kompostering 

 

Etter tilsynet har SUM endra prosess for kompostering etter tilråding frå Cowi, med endring frå 1. juli 

2017. Metoden følger «Forslag til handlingsplan for lukking av avvik» utarbeida av Cowi og tidlegare 

sendt til Fylkesmannen. Sidan det ligg ufullstendig kompost inne på anlegget har vi gjort tilpassingar på 

plassering av rankar, men komposteringsmetoden er identisk. Fullstendig omlegging krev at 

komposteringsflata blir rydda for ufullstendig kompost då denne tek 7000 m2 av plassen som er tiltenkt til 

enkel rankekompostering. Fjerning av komposthaugen på komposteringsflata er også naudsynt for å få på 

plass reine og ureine sonar. 

 

Fram til vi får rydda opp i kompostlager blir det meste av midlertidig karakter, men prosessane er etter 

validert metode. Det nyttast nå berre reint trevirke/hagefall, komposten leggast i rankar som blir venda 

fleire gonger og temperatur blir logga. Komposten blir deretter lagt til ettermodning. Vi arbeider for å 

heve kompetansen internt på kompostering og vi starta i sommar for fyrste gong med kompostering etter 

validert metode.  

 

Med dagens slammengd vil me truleg få for lite strukturmateriell. Då må SUM leige inn eller investere i 

soldeverk for å få ut sikteresten i komposten. For å solde ut strukturmateriellet av komposten, må det 

truleg byggast tak over ettermodningsfasen for å få komposten tørr nok. Mottaksbingane må truleg få 

takoverbygg for å hindre avrenning ved store nedbørsmengder.  

 

Grunna liten plass på området må SUM ta stilling til om mottak av slam skal reduserast eller stansast 

heilt. Dette er ein fortløpande vurdering SUM må gjere. Denne vurderinga må ses i nøye samanheng med 

handtering av kompostlageret og dagens kompostering. Viss det viser seg at vi ikkje får til kompostering, 

eller at den er mindre vellukka enn forutsett så vil vi måtte redusere mengda slam inn. Det same må vi 

gjere viss vi ser at det begynner å bli lite strukturmaterial. 

 

SUM har eit sterkt ønskje om å finna avsetnad på den «nye» komposten og det er fleire moment som må 

på plass for å få det til. For å teste ut og synleggjera produktet vi lagar i dag tenkjer me oss eit 

testområde/grøntanlegg inne på området. Primært ser vi for oss sal til anleggsgartnarar og som dekke av 

vegskråningar for Vegvesenet, men det vil også være sal til privatpersonar. SUM sine eigarkommunar vil 

også være mottakarar av ferdig kompost.  

 

 

Ekstern risikovurdering 

 

Cowi har blitt engasjert til å gjennomføre risikovurdering av slamlager og kompostering. Grunnlag for 

risikovurderinga er analyse og er erfaringar frå testperiode i sommar. Cowi sin risikovurdering er vedlagt. 

 

Analyser av kompostlageret viser at det er tungmetallinnhald tilsvarande klasse III i gjødselvareforskrifta, 

mens bakterieprøver viser at det er for høge verdiar av TKB, noko som tydar at kompostlageret ikkje er 

tilstrekkeleg hygienisert. Det er også ein stor del framandelement i komposten, opp mot 5 %. Kravet i 

gjødselvareforskrifta er 0,5 %. Framandelementa består av metall, glas, keramikk og plast. 
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Cowi har vurdert om kompostlageret er av ein kvalitet som gjer at det er mogleg å omsette det som ei 

gjødselvare og konklusjonen er at det ikkje er mogleg. Dei peikar på fleire faktorar 

 

• Den har for høgt innhald av framandelement sjølv etter sikting. 

• Det er ikkje mogleg å fjerne framandelement utan at komposten tørkes meir opp. 

• Komposten er mest sannsynleg ikkje heilt stabilt og vil derfor kunne lukte ved utkøyring og 

spreiing. 

• Komposten er svært våt og klinete og vil være vanskeleg å bruke i en jordblanding 

• Komposten har svært grov struktur og lite egna for plantedyrking eller i grøntanlegg, sjølv etter 

sikting, sidan den er svært klinete. 

• Tvilsam hygienen for forsvarleg trygg bruk, men kan nyttast der det er lite ferdsel. 

 

Viss ein eventuelt skal nytta kompostlageret som gjødselvare må det gjennomførast omfattande tiltak.  

 

• Komposten må tørkast opp 

• Sikte ut den største strukturen og ein må blande inn meir trevirke med finare struktur 

• Gjennomgå ny kompostering for å oppnå betre struktur og hygiene 

• Komposten må siktes slik at struktur og framandelement fjernes 

 

Ein rekompostering av kompostlageret vil ta 3-4 år om alt går smertefritt og ein finn anlegg som kan 

behandle 20 000 tonn i året. Dette vil resultere i utslepp av 330 tonn CO2 for behandling, i tillegg kjem 

utslepp ved transport. Komposten vil då potensielt kunne tilfredsstille klasse III i gjødselvareforskrifta, 

men det er og ein fare for at ein ikkje klarar og oppfylle krava i gjødselvareforskrifta og ein har få 

framleis eit avfall.  

 

Cowi sin konklusjon angåande gjødselvareproduksjon er at det ikkje er å anbefale (sjå vedlegg,avsnitt 

4.2):  

«Ny behandling av eksisterende slamkompost er ikke å anbefale, hverken ut fra arbeidsmengde, utslipp 

og energiforbruk og sannsynlighet for å lage en gjødselvare som er egnet til bruk.» 

 

Når ein har konkludert med at kompostlageret er avfall og ikkje gjødselvare har Cowi også sett på 

alternative avhendingsmetodar. Eit alternativ er bortkøyring til energigjenvinning, det andre alternativet 

er deponering. 

 

Slik avfallet ligg i dag er det ingen forbrenningsanlegg i Noreg eller Sverige som kan ta i mot avfallet. 

Enkelte anlegg kan ta i mot sikterest, men då i mindre mengder. Det er også mogleg å frakte 

kompostlageret til Førde og sende det ut på båt, då til anlegg elles i Europa.  

 

Eit anna alternativ som Cowi vurderer er deponering i ei biocelle, og då med oppfølging av sigevatn og 

gasshandtering. 

 

Cowi har konkludert og gitt anbefaling ut frå eit totalperspektiv med omsyn på tidsforbruk, pris og 

utslepp av klimagassar. Dei vurderer at eit alternativ med biocelle er den beste miljømessige og 

samfunnsøkonomiske løysinga. 

 

Cowi anbefaler SUM følgande for vidare handtering av kompostlageret: 

 



  
  Side 9    

   

Søke om dispensasjon fra forurensingsforskriften for tillaging av "biocelle" for å deponere slamkompost 

som er å anse som avfall. Søknaden må inkludere en løsningsforslag og plan for hvordan dette skal 

gjennomføres med detaljplaner på et slikt nivå at Fylkesmannen kan vurdere dispensasjonssøknaden som 

det eneste reelle alternativet. 

 

Gjennomføre en risikovurdering mht utslipp av sigevann og deponigass (metan) og drift av "biocelle" iht. 

til plan. Søkes om omdisponering av området til Førde kommune fra mellomlager til deponi slik at det 

kan inkluderes i SUMs anlegg og ansvarsområdet. 

 

 

Vidare handtering av kompostlageret 

 

SUM har hatt eit mål og eit ønskje om å få godkjent kompostlageret som eit gjødselprodukt, men testar og 

vurderingar frå Cowi sannsynleggjer at det ikkje er mogleg. Fylkesmannen og Mattilsynet hevda i sine 

tilsynsrapportar at kompostlageret ikkje er kompost, men avfall og SUM blei difor pålagt og sjå på 

alternative avhendingsmetodar. Testar som er gjennomført i sommar stadfestar deira påstand om at dette 

er avfall, og det er difor dei alternative avhendingsmetodane som må nyttast for vidare handtering av 

kompostlageret. 

 

Etter Cowi sin anbefaling vil SUM utarbeide eit forslag og plan på kordan ein kan etablere ei biocelle for 

deponering av avfallet. Samtidig må SUM søke om løyve for deponering av organisk avfall, jmf. 

Avfallsforskrifta § 9-4, første ledd, bokstav a. 

 

Ein søknad med detaljert plan vil kunne være klar til 31.12.2017, under føresetnad av at vi får aksept for 

metoden innan 1.10.2017. 
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Vedlegg 

 

 

• Risikovurdering slamlager og tidligere kompostering 

• Risikovurdering med handlingsplan 
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1 Bakgrunn 

Sunnfjord miljøverk (SUM) har i dag slamkompost som har ligger lagret i lang 

tid og ikke blitt disponert. Bedriften har mottatt avvannet slam fra renseanlegg 

hos eierkommunene, septik, og strø fra slaktebiler med noe husdyrgjødsel. 

Dette har blitt blandet med knust trevirke for kompostering i store ranker. Når 

det ikke lenger har vært plass innenfor anleggets komposteringsplass, har 

rankene blitt slått sammen og deretter kjørt ut og lagret på et området utenfor 

anlegget.  

Denne produksjonen og lagringen har pågått siden 2010 og det er estimert at 

det nå ligger ca. 50.000 m³ slamkompost utenfor anlegget og ca. 25.000 m³ 

innenfor anlegget. Totalt er det deponert ca. 40.000 tonn slamkompost med 

usikker kvalitet utenfor anlegget og 17.000 tonn inne på komposteringsplassen. 

Til sammen er dette ca. 57.000 tonn, noe som tilsvarer ca. 75.000 m³. 

Tettheten på komposten er anslått å være mellom 0,7 og 0,8 tonn/m³, hvor den 

ferskeste har lavere tetthet en den som er eldre. I snitt er det bruk 0,76 

tonn/m³ for de videre beregningene i rapporten.  

Mattilsynet og fylkesmannen var på tilsynsbesøk våren 2017 og påla anlegget å 

finne en permanent løsning for komposten, samt å gjennomføre en risiko-

vurdering for valgte løsning. Risikovurderingene skulle gjennomføres av en 

tredjepart.  

COWI ved Line Diana Blytt har fått i oppdrag av SUM om å gjennomføre 

risikovurderingen og å finne en forsvarlig løsning for disponering av slam-

komposten. Risikovurderingen skulle belyse ulike løsninger ut fra et miljømessig, 

praktisk og økonomisk hensyn for sikker sluttdisponering av komposten. 

Oppdraget har vært gjennomført i perioden juli – august 2017 og i nært 

samarbeid med anleggets driftspersonell og daglig leder, Kjell Bu og Henning 

Tjørhom, som har bistått med driftsdata og situasjonsbeskrivelse. COWI har i 

tillegg utført prøvetaking av slamkomposten etter en prøvesikting. 

  

Figur 1 ca. 50.000 m³ lagret kompostert slam med svært grov struktur utenfor anlegget 
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2 Prøvetaking og analyser 

Anlegget har gjennomført prøvetaking av slamkompost i 2014, 2015 og 2016, 

men denne prøvetakingen er ikke gjennomført etter anerkjente prøvetakings-

prosedyrer. En prøvetaking av slamkompost som skal analyseres for kjemiske 

komponenter og fysiske egenskaper skal tas som blandprøver. Det vil si at 

prøver skal være representative for en bestemt mengde kompost. Metoden for å 

ta slike blandprøver er å ta delprøver fra ulike deler av et gitt volum til en 

samleprøve. Denne deles så ned på en slik måte til at man får en sluttprøven 

som sendes til laboratoriet for analyse. På denne måten sikrer man at prøven er 

mest mulig representativ. 

Antall prøvetakingspunkter, dvs. antall delprøver, beregnes ut fra volumet til 

komposten det skal tas prøver fra. I henhold til NS-EN 12579 beregnes antall 

prøvetakingspunkter etter følgende formel: 

n = 0,5*√V  

n - antall prøvepunkter (forhøyes til nærmeste hele tall) 

V - massens volum i kubikkmeter 

 

Antall prøvepunkter (delprøver) bør ikke være færre enn 12 selv om volumet er 

lite (under 500 m³).  

Det ble gjennomført to prøvetakingsomganger i juli, den 4. juli og 17. juli av 

COWI.  I forbindelse med sikting av slammet 4. juli ble det tatt blandprøve fra to 

ulike årganger av lagret slamkompost, henholdsvis slam som var kjørt ut på 

lageret i ca. 2012 og i 2016. Det ble siktet ca. 100 m³ fra hver av disse to 

årgangene og tatt delprøver som representerte alt det siktede materialet fra 

hver av disse årgangene. I Prøvetakingsveilederen er det anbefalt ca. 10 liter i 

hver delprøve. Siden komposten var svært våt og tung, ble det valgt å ta 12 

delprøver, men med mindre volum i hver delprøve. Hele samleprøven ble 

blandet og delt ned ved halveringer til en sluttprøve, se Figur 2.  

Alle prøvene ble sendt til Eurofins for analyse. 

  

Figur 2 Sikting av slamkompost og tillaging av sluttprøve basert på neddeling av 12 

delprøver.  
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2.1.1 Bakteriologiske analyser  

Prøvetakingen den 4. juli inkluderte seks stikkprøver, tre fra hver årgang 

slamkompost (2012 og 2016), og analysert for bakteriologisk innhold. Den ene 

haugen hadde vært lagret på plassen i ca. 5 år, fra 2012, og den andre var 

tilkjørt deponiet 2016 og har vært lagret ca. 1 år. Stikkprøver vil si at man tar 

tilfeldige enkeltprøver fra komposten som så sendes til laboratoriet for analyse 

uten opphold. Grunnen til at man tar stikkprøver for mikrobiologisk analyse er 

risiko for å forurense prøven (gjensmitte) under prøvetakingen. Prøvetakingen 

ble gjennomført med rent og spritsterilisert utstyr, med nye hansker mellom 

hver prøveomgang, og den eldste komposten ble prøvetatt først. 

2.1.2 Totalinnhold og utlekkingspotensial 

To områder av deponiet ble også grav opp for prøvesikting. Disse to haugene ble 

liggende separat i tillegg til haugene som var siktet 4. juli og som representerte 

slam fra 2012 og 2016. I prøvetakingsomgangen den 17. juli ble det laget nye 

samleprøver hvor prøve nr. 1 representerte slamkompost fra 2012, nr. 2 

slamkompost fra 2016, nr. 3 kompost fra 3 meter ned i deponiet og nr. 4 

slamkompost fra 5 meter ned i deponiet. 

Prøver fra 4. juli ble analysert for parametere som angår slamkvalitet, tung-

metaller og næringsinnhold. På prøvene fra 17. juli ble det utført ristetester 

(utlekkingstester) for å kunne vurdere utlekkingsfare knyttet til lagring, 

håndtering av komposten. En kolonnetest må gjennomføres på usiktet materiale 

dersom man vurdere å deponere komposten. 

2.1.3 Fremmedelementer  

Prøvetaking av slamkompost for å analysere fremmedelementer ble gjennomført 

på to samleprøver på 20 kg våt kompost (30 l) fra henholdsvis kompostårgang 

2012 og 2016. Analysene ble gjennomført av anlegget selv etter beskrivelse fra 

COWI. Den våte prøven ble vasket ren i et stor kar og plukket ren for 

fremmedelementer. Fremmedelementene ble lufttørket og veid. 

2.2 Analyseresultater 

2.2.1  Tungmetaller 

Anleggets prøvetaking  

Anleggets egne prøvetakingsresultater fra 2015 og 2016 er oppsummert i Tabell 

1 og Figur 3. Ut fra disse resultatene er det overskridelse for sink i klasse II i 

gjødselvareforskriften, noe som betyr at slammet ikke kan brukes i landbruk, 

men i grøntanlegg. Alle de andre tungmetallverdiene er lave og er i klasse II 

eller klasse I.  Prøvene var tatt som stikkprøver av usiktet kompost, men de 

største fraksjonene er ikke med i prøven. 
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Tabell 1 Tungmetaller i slamkompost fra anleggets egen prøvetaking av ulike 

produksjonsperioder, alle verdiene er i mg/ kg TS. 

Parameter  2015, n=4  2016, n=4 

Middel Min Maks Middel Min Maks 

Kadmium 0,54 0,45 0,63 0,9 1,4 0,64 

Bly 44,3 40 49 21,9 6,8 53 

Kvikksølv 0,20 0,18 0,22 0,23 0,11 0,41 

Nikkel 9,9 8,1 12 11,5 6,7 16 

Sink  665 510 910 805 500 1100 

Kobber 148 130 180 178 170 190 

Krom  27 16 53 23 12 36 

 

 

Figur 3 Samlet resultat for tungmetallanalyser av slam fra anleggets egen prøvetaking i 

2015 og 2016 og COWIs prøvetaking i 2017. Y-aksen til høyre gjelder for sink. 

Grenseverdi for klasse II er 800 mg Zn/kg TS og 1200mg Zn/kg for klasse III. 

COWIs prøvetaking 

Resultater fra prøvetakingen 4. juli 2017 av siktet deponert kompost fra 2012 og 

2016 er oppsummert i Tabell 2 og avviker svært lite fra stikkprøver som har 

vært tatt i tidligere år. Også her ligger sinkinnholdet på grensen mellom klasse 

II og III, men alle prøvene er innenfor klasse III.  

Tabell 2 Tungmetaller i lagret slamkompost fra COWIs prøvetaking fra to ulike 

produksjonsperioder, alle verdiene er i mg/ kg TS. 

Parameter Kompost 2012 Kompost 2016 

Kadmium 0,85 0,77 

Bly 55 41 

Kvikksølv 0,18 0,27 

Nikkel 19 9,8 

Sink  940 800 

Kobber 160 160 

Krom  37 22 
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2.2.2 Bakterier 

Anleggets prøvetaking 

Anlegget har selv tatt prøver for bakteriologisk analyse. Flere av prøvene hadde 

et høyt innhold av TKB og det er sannsynlig at prøvene ikke har vært tatt på en 

tilfredsstillende måte og blitt forurenset. Det var ikke observert salmonella i 

komposten. Hardanger miljøsenter analyserte prøvene. 

COWIs prøvetaking 

Resultatene viser at det er et forhøyet e-coli og TKB innhold i begge årganger 

med slamkompost, men det var ikke påvist salmonella, se Tabell 3.  Det kan 

tyde på at hygieniseringen av komposten ikke har vært helt tilfredsstillende, 

eller at komposten har blitt gjensmittet. Selv om verdiene er noe forhøyet, er de 

likevel betydelig lavere enn anleggets egen prøvetaking fra tidligere år hvor 

verdiene var opp i 140.000 MPN TKB /g TS. Disse prøvene var nok heller ikke 

realistiske da prøvene ikke var tatt i henhold til en god prøvetakingspraksis.  

Tabell 3 Konsentrasjon av bakterier i to ulike produksjons/lagringsperioder av 

slamkompost, prøver fra juli 2017 

Nr. Prøvereferanse Presumptiv 
E.coli 

Termotolerante 
koliforme, TKB  

Salmonella 

  MPN/g MPN/g /25 g 

1 Slamkompost 5 år 1 300 1 300 Ikke påvist 

2 Slamkompost 5 år 5 000 5 000 Ikke påvist 

3 Slamkompost 5 år 16 000 16 000 Ikke påvist 

4 Slamkompost 1 år  3 000 3 000 Ikke påvist 

5 Slamkompost 1 år 800 800 Ikke påvist 

6 Slamkompost 1 år  230 230 Ikke påvist 

2.2.3 Fremmedelementer  

Fra anleggets egen prøvetaking av usiktet kompost viste resultatene mellom 1-

2,2 vekt % fremmedelementer. I de to nye prøvene tatt juli 2017 av siktet 

kompost fra 2012 og 2016 var det påvist opp til 5% fremmedelementer, se 

Figur 4.  

2012 2016 

Figur 4 Prøver av fremmedelementer i siktet slamkompost 2012 og 2016 på deponiet 
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3 Risikovurdering - gjødselkvalitet 

I en risikovurdering vurderes sannsynlighet og konsekvens for ulike 

prosesstrinn, hendelser eller tilstander som kan gi fare, og deretter vurderes 

risiko ut fra en totalvurdering. Risikovurdering er her basert på kunnskap om 

tidligere produksjonsforhold og analyser fra prøvetaking opp mot krav i 

regelverket, herunder forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav 

(gjødselvareforskriften) og forskrift om animalske biprodukter som ikke er 

beregnet på konsum (biproduktforskriften).  

Det er fire farer for overtredelse av regelverket knyttet til kvalitet:  

› Overskridelse av grenseverdi for tungmetaller, organiske miljøgifter og 

fremmedelementer (plast, glass, metall) 

› Hygienisering i henhold til behandlingskrav i biproduktforskriften 

› Hygiene og smittefare i sluttprodukt 

› Brukskvalitet som gjødselvare i plantedyrking 

 

I vurderingen har vi vurdert følgende hendelser og tilstander opp mot ulike 

konsekvenser for overtredelse av regelverk og fare for brukskvaliteten slik 

komposten er i dag, se Tabell 4. 

Tabell 4 Oversikt over kjente hendelser og tilstander knyttet til fare for overtredelse av 

regelverk som er utdypet i kapittel 3.1 i underkapitlene 3.1.1 til 3.1.5 

Ref. kap Hendelser og tilstander Farer 

3.1.1 Avløpslam, industrislam, septik, 

fiskeslam animalske biprodukter 

(fiskeensilasje og husdyrgjødsel) 

Hygiene  

Tungmetaller 

3.1.1 Silslam, ristgods Fremmedelementer 

3.1.2 Blandet treverk  Tungmetaller 

Organiske miljøgifter 

Fremmedelementer 

3.1.2 Store ranker uten lufting  Hygiene  

Brukskvalitet 

3.1.4 Få vendinger Hygiene 

3.1.3 Ingen overdekking og fuktkontroll Hygiene  

Brukskvalitet 

3.1.4 Ingen temperaturkontroll Hygiene 

3.1.4 Ingen fokus på ren og uren sone i 

anlegget hygiene 

Hygiene 

3.1.5 Svært grov struktur Brukskvalitet 

3.1.5 Store partikler, lav stabilitet Brukskvalitet 

  



 

 

     

 8  RISIKOVURDERING AV SLAMLAGER OG TIDLIGERE KOMPOSTERING 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A097520/Documents/03 Prosjektdokumenter/Risikovurdering slamlager og tidligere kompostering 01_09_2017.docx 

3.1 Hendelser og tilstander - faktorer knyttet til kvalitet  

3.1.1 Råvarer – avløpslam, industrislam og avløpssøppel 

Slamkomposten ved SUM er hovedsakelig produsert av råslam fra kommunale 

renseanlegg og septikslam, samt strø fra slakteriets biler for dyretransport. Det 

har også vært mottatt og behandlet død villfisk/fiskeslam ved én anledning. 

Avløpslam er et potensielt smittebærende materiale og er svært uhygienisk. I 

hovedsak er det store mengder tarmbakterier, men det er også stort potensial 

for smittsomme agens som kan gi sykdom, herunder patogene parasitter og 

virus fra mennesker og dyr.   

 

Avløpsslam i Norge har er lavt tungmetallinnhold generelt sett på grunn av lite 

forurensende industri koblet inn på kommunale renseanlegg. Ved tømming av 

septik er det kjent at det kan skje forurensninger av slam, spesielt hvis det er 

hentet fra slamavskillere fra industri. Anlegget har tatt en stikkprøve av råslam 

fra Førde renseanlegg i 2015. Tungmetallkonsentrasjonen i dette slammet var 

svært lavt og tilfredsstiller kvalitetskravene i gjødselvareforskriften for bruk i 

landbruk, se Tabell 5. Selv om prøven var tatt som stikkprøve, er det god grunn 

til å anta at dette slammet stammer fra et renseanlegg med lav grad av 

industriforurensning.  

Tabell 5 Tungmetallinnhold i stikkprøve av råslam fra Førde renseanlegg i 2015. 

Tungmetall Råslam, Førde RA 

2015 

Grenseverdi klasse II 

 mg/kg TS mg/kg TS 

Kadmium (Cd) 0,12 2 

Bly (Pb) 3,6 80 

Kvikksølv (Hg) 0,20 3 

Nikkel (Ni) 2,1 50 

Sink (Zn) 130 800 

Kobber (Cu) 57 650 

Krom (Cr) 3,2 100 

 

Det har forekommet forurensinger av avløpssøppel fra rister og siler i slam-

mottaket. Det har skjedd feilleveranse i mottaket og det har vært levert ristgods 

sammen med slam. Forurensing med avløpssøppel øker risiko for fremmed-

elementer i slammet, spesielt plast.  

 

I tillegg til kommunalt avløpslam inneholder komposten strø fra dyretransport til 

Nortura. Anlegget har også mottatt mindre mengder avfall fra kaianlegg og 

oppdrettsnæringen. Siden anlegget har mottatt animalske biprodukter gjelder 

biproduktsforskriften. I denne forskriften er det hygiene og smitte risiko som har 

hovedfokus med egne krav til behandlingsmetoder, oppfølging og 

analyseparametere og kontroll. En fare-analyse for biprodukter knytter seg til 

sannsynlighet og konsekvens for patogene agens i avfallet. Sannsynligheten for 

smittsomme agens som kan gi stor helsemessig konsekvens er relativt lav, men 

det er sannsynlig at det kan finnes virus, bakterier og parasitter som man ikke 

ønsker å spre ut fra generelt smittevernhensyn. Husdyrgjødsel kan brukes 

ubehandlet på egen eller leid areal, men dersom husdyrgjødsel skal omsettes til 

ukjente brukere, skal det være behandlet. Andelen eventuell smitte som kan 
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relateres til husdyrgjødsel er liten i forhold til andel slam i komposten. Det har 

ikke vært utbrudd av smittsomme husdyrsykdommer i regionen, og fra de siste 

års zoonoserapporter fra Veterinærinstituttet er smittestatusen i norske 

besetninger svært god. Smittsomme agens som Salmonella, 

verotoksinproduserende E-coli variantene og parasitter er de agens man bør 

være mest oppmerksom på i husdyrgjødsel.  

3.1.2 Blandet treverk 

Strukturmateriale i komposten har vært knust blandet trevirke. Dette trevirke 

har bestått av rent treverk, hage/parkavfall og rivningsmateriale bestående av 

treverk med malingrester, plastbelegg, spiker, beslag, ledningsrester mm. Det 

har ikke blitt innblandet impregnert treverk som strukturmateriale. Det er ikke 

ansett som god praksis å bruke blandet trevirke som struktur på grunn av høy 

sannsynlighet for å forurense komposten med metaller og fremmedelementer 

(spesielt sink, plast og metall).  Det har aldri vært tatt analyser av struktur 

materialet.  

Bruk av urent trevirke som strukturmateriale øker sannsynligheten for 

ferdigbehandlet kompost vil kunne oppfylle klasse III, noe som kun nyttes i 

grøntanlegg direkte eller som en del av en jordblanding. Det er lite sannsynlig at 

grenseverdien overstiger klasse III. Hvis dette skjer, er komposten er å anse 

som avfall og ikke en gjødselvare. Fra prøvetaking av siktet kompost i 2017 kan 

man konkludere at de to partiene som var siktet ut vil tilfredsstille kraven i 

gjødselvareforskriften for klasse III, se Tabell 2. Det ser ut som at eldre 

kompost har noe høyere tungmetallkonsentrasjon enn yngre kompost.  

Komposten har et høyt innhold av fremmedelementer siden det er benyttet 

blandet trevirke med malingrester/plastrester, lim og spiker/beslag som 

strukturmateriale.  Grenseverdi for gjødselvarer er 0,5 vekt% fremmed-

elementer større enn 4 mm per kg TS. Det er stor sannsynlighet for at siktet 

komposten har fremmedelementer betydelig over grenseverdiene fastsatt i 

regelverket. 

Det finnes metoder for å redusere mengde fremmedelementer dersom man 

sikter på en finere sikt (20mm) og på et tørrer materiale. Slik komposten er nå 

er dette ikke praktisk gjennomførbart. 

For å kunne anse aerobt behandlet slam som en kompost med brukskvalitet, må 

den oppfyller kravene gjødselvareforskriften. Komposten har hatt et høyt fukt-

innhold under komposteringen og vært lagret i store ranker uten lufting. Det er 

stor sannsynlighet for at det har vært anaerobe forhold under komposteringen, 

noe som kan ha ført til en nedbrytning som er lavere enn potensialet. Lang 

lagring har mest sannsynlig klart å stabilisere komposten til et akseptabelt nivå, 

men det er fare for ytterligere nedbrytning dersom det kommer luft til.   

3.1.3 Prosesskontroll - kompostering 

Kompostering handler om å sikrer god betingelser for aerob omsetning av 

materialet. Rett fukt og porevolum i kompost er avgjørende for å produsere en 

kompost av god kvalitet. Siden anlegget ikke har tak eller annen overdekning av 
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komposten betyr det at fuktinnholdet vanskelig lar seg kontrollere. Hvis en 

kompost blir for våt og tett, produseres metan og H₂S. Det er stor risiko for at 

man ikke klarer en tilfredsstillende nedbrytning og gode betingelser for 

hygienisering. I tillegg utvikles H₂S som kan gi luktplager under produksjon. 

Sikting av komposten blir også vanskelig og tidkrevende hvis man ikke kan få 

tørket ned komposten til rett nivå, og man vil få en klinete grov kompost som 

sluttprodukt.   

3.1.4 Temperaturkontroll -  ren og uren sone i anlegget 

Anlegget har ikke hatt rutiner for kontroll av temperatur av rankene under 

komposteringsfasen eller under ettermodning. Temperaturen kan ha vært høy i 

perioder da operatører har erfart damp fra komposten når de har vendt den. I 

forbindelse med sikting av komposten var det også en del damp som steg opp 

deponiet der komposten var "perforert". Temperaturen ble ikke målt, men ble 

ikke opplevd som høy, sannsynlig i mesofilt området rundt 30 °C. Vanligvis vil 

man ved aktiv kompostering kunne oppnå temperaturer mellom 55 - 65°C.  Det 

er usikkert om SUM har oppnådd slike høye temperaturer over tid, noe som er 

en av forutsetningen for trygg rankekompostering. I tillegg skal rankene vendes, 

mist 3 ganger for kompost med animalske biprodukter, slik at hele kompost-

massen blir eksponert for slike temperaturer. Anlegget kan ikke dokumentere 

antall vendinger som har vært utført, men det er sannsynlig at komposten har 

blitt vendt 1 til 2 ganger i forbindelse med flytting av rankene.  

Det ikke er etablert rene og urene soner på anlegget, og ubehandlet/ferskere 

materiale kan ha kommet i kontakt med eldre kompost. Dette øker risiko for 

gjensmitte av komposten. 

I et valideringsforsøk (parasittegg Ascaris suum) i regi av Norsk Vann har man 

vist tilfredsstillende hygienisering for slam ved enkel rankekompostering etter 2 

år og for langtidslagring etter 3 år. Det ble etablert en nasjonal overens-

stemmelse mellom Norsk vann og Mattilsynet om at slam som lagres inntil 3 år 

vil være trygt med hensyn til parasittegg, selv om temperaturen hadde vært 

moderat/lav. Konklusjonen fra denne undersøkelsen var at langtidslagring/ 

enkel rankekompostering uansett må følges opp med et internkontrollsystem 

som sikrer ren og uren sone og ingen kontakt/blanding av nytt og gammel slam.  

Hos SUM har slammet vært lagret i flere år, og på bakgrunn av undersøkelsen 

fra Norsk vann vil det være sannsynlig at slammet har blitt hygienisert som 

følge av lang lagring. Men, siden ulike årgang slam har vært kjørt sammen til 

deponi/lager uten avgrensning mellom årgangene, vil slamkomposten kunne ha 

blitt rekontaminert. Analyser av slamkomposten tilsier at det fremdeles er 

forhøyet innhold av TKB i komposten selv om det var kompostert i ca. 2012 og 

lagret siden. Det samme gjelder nyere kompost som var produsert og lageret i 

2016.  

Grenseverdien i gjødselvareforskriften er < 2500 for TKB og biprodukts-

forskriften <1000 for e.coli. Det er høy risiko for at SUMs kompost på deponiet 

ikke tilfredsstiller minimumskravene for bakterieinnhold og kan inneholde 

smittestoff. Det er viktig å peke på at i biproduktsforskriften er det et krav om å 

ta analyser for e-coli etter hygieniseringsfasen, men i dette tilfelle representerer 
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prøvene kompost etter lang tids lagring. Det betyr at komposten kan ha vært 

hygienisert og senere rekontaminert. Uansett, komposten tilfredsstiller ikke 

kravene i gjødselvareforskriften for sluttprodukter. 

3.1.5 Brukskvalitet  

Bruk av knust trevirke (i forhold til kvernet/oppmalt) er ikke spesiell godt egnet 

som strukturmateriale for kompostering. Det blir lite overflater og gir dårlig 

mulighet for å regulere luft og fuktinnhold i komposten. Siden komposteringen 

og lagringen har pågått i friluft, uten tak eller tildekking, har dette medført at 

komposten har blitt svært våt og klinete. 

  

Vanligvis vil kompost med grov struktur kunne siktes for å oppnå bedre 

bruksegenskaper. Dette ble forsøkt gjennomført. Komposten ble siktet på 40 

mm sikteverk, noe som er regnet som grovt. Vanligvis siktes kompost på 20 

mm, men dette kunne ikke gjennomføres på SUM.  Det er høy sannsynlighet for 

at komposten vil ha svært grov struktur og derfor lite egnet til plantedyrking 

selv etter sikting. Ytterligere reduksjon av grov struktur er ikke mulig uten at 

komposten tørkes ned. Den bør minst ha 50% TS og ikke 30% TS som nå. 

 

I kombinasjon med svært grov struktur, ingen lufting og lav vendefrekvens er 

det sannsynlig at komposten ikke har blitt særlig godt aerobt omsatt. 

Komposten inneholder større klumper med klebrig slam. Stor andel grovt 

strukturmateriale fra trevirke i forhold til slam kan bidra til at det organiske 

innholdet i selve slamfraksjonene har blitt dårlig omsatt. 

 

Forholdet mellom tot-C (C) og tot-N (N) en indikasjon på egnethet som 

jordforbedringsmiddel og tommelfingerreglene er som følger:  

› Høyt C:N-forhold (over 30). Tung og sein nedbrytning. Binding av nitrogen 

under nedbrytingen som ikke er plantetilgjengelig.  

› Middels C:N-forhold (20-30) Nedbryting foregår omtrent i samme takt eller 

frigjøring av som ny biomasse nitrogen (plantevev) bygges opp.  Balanse, 

liten binding eller frigjøring av nitrogen 

› Lavt C:N-forhold (under 20). Rask nedbryting. Frigjøring av nitrogen. 

Ustabilt materiale som vil kunne gi lukt. 

 

I tidligere analyser fra anleggets egne prøvetaking fra 2015 og 2016 var verdier 

for forholdet mellom tot-C og tot-N (C:N) relativt lavt, mellom 9,5 og 13,8. Til 

sammenlikning har råslam fra Førde ra et C:N forhold på 8,8. Det er benyttet en 

faktor 2 for å beregne innhold av Tot-C fra analyse av glødetap. Anleggets egen 

prøvetakingen kan ha vært selektiv fordi man i prøvetakingen har tatt 

prøvematerialet av finstoff og ikke en prøve med struktur. Det er stor 

sannsynlighet for at prøvene derfor har hatt for lavt innhold av treverk, noe som 

gir et lavt C:N forhold.  

I de to prøvene COWI tok i 2017 var innholdet henholdsvis 36,4 og 42,2 % TOC 

og 1,4 % nitrogen. Prøven besto av omdannet slam og mindre trebiter som 

representerte det siktede materialet. Disse prøvene hadde et forholdstall for C:N 

på 26 fra slamkompost fra 2012 og 30 fra slamkompost fra 2016. Disse 

resultatene tilsier at forholdet mellom C:N er mer gunstig med hensyn til 
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stabilitet, men ut fra COWIs egen vurdering, virker komposten ikke helt stabil og 

det er stor sannsynlighet for at kompostprosessen vil kunne delvis starte opp 

igjen dersom det får tilført luft. Dette underbygges også ved at det nå damper 

av den deponerte komposten fra sprekker som oppstod når man gravde ut 

kompost for sikting.  

Dersom man har et for lavt C:N forhold, betyr det at komposten fremdeles vil 

brytes ned og da vil det bli utviklet lukt ved transport og lagring. Ved bruk av 

umoden kompost vil man kunne få oksygensvikt i jorda og planter vil kunne dø.  

Når man har en kompost i kvalitetsklasse III, er bruk i grøntanlegg eneste 

mulige bruksanvendelse. Kompost kan brukes som en del av et dyrkingsmedium 

(jordblanding) med inntil 30 % vol kompost eller utleggelse på 5 cm tykkelse i 

anlegget med innblanding på stedet. Denne komposten er lite egnet til bruk 

unntatt hvis den brukes i et anlegg som ikke har ferdsel eller den skal brukes 

som en del av et geoteknisk tiltak/bioingeniørtiltak, for å hindre erosjon/ 

utglidning av løsmasser.  

3.2 Konklusjon – gjødselkvalitet  

Slik komposten er i dag er den ikke å anse som en kompost som kan omsettes 

som en gjødselvare. 

› Den har for høyt innhold av fremmedelementer selv etter sikting.   

› Det er ikke mulig å fjerne fremmedelementer uten at komposten tørkes mer 

opp.  

› Komposten er mest sannsynlig ikke helt stabilt og vil derfor kunne lukte ved 

utkjøring og spredning.  

› Komposten er svært våt og klinete og vil være vanskelig å bruke i en 

jordblanding 

› Komposten har svært grov struktur og lite egnet for plantedyrking eller i 

grøntanlegg, selv etter sikting, siden den er svært klinete. 

› Tvilsom hygiene for forsvarlig trygg anvendelse, men kan brukes der det er 

lite ferdsel.  

 

Alle disse forholdene tilsier at det må gjennomføres omfattende tiltak for å 

kunne benytte komposten som en gjødselvare slik den er i dag. Det er flere 

utfordringer med å lage en gjødselvare av denne kompostmassen herunder 

plassbehov og tid. Før man kan lage en gjødselvare av komposten må den:  

› Tørkes opp   

› Sikte ut den største strukturen og blande inn mer finmalt struktur 

› Gjennomgå ny kompostering for å oppnå bedre struktur og hygiene 

› Siktes slik at struktur og fremmedlegemer fjernes 
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4    Sluttdisponering for slamkomposten  

4.1 Konsekvenser for gjødselvareproduksjon 

Siden deponert kompost og lagret kompost inne på anlegget er av samme 

kvalitet er det naturlig å se på konsekvens for behandling av disse to 

fraksjonene hver for seg og samlet. Det betyr at i teksten vil summen 

presenteres og bidragene fra de to ulike kompostmassene være i parenteser.  

4.1.1 Sikting – tid og energi forbruk 

 

Kompost var siktet på 40 mm sikteverk i uke 27 i 2017. Sikteverkt på 40mm er 

regnet som grovt, og vanligvis siktes slamkompost på 20 mm. Dette kunne ikke 

gjennomføres på SUM på grunn av svært høyt vanninnhold i komposten.  

Sikterest tilsvarer ¼ av kompostmassen. Denne sikteresten var også svært 

klinete og møkkete og inneholdt store biter treverk.  

 

Sikting av komposten tar lang tid. Siktemannskapet klarte å sikte 400 m³ på 37 

timer som tilsvarer ca. 11 m³/time.  Dette inkluderte rengjøring og flytting av 

utstyret underveis i sikteprosessen. Komposten var våt og tettet igjen 

sikteverket etter få driftstimer, selv på 40 mm. Ulike partier av lagret kompost 

ble siktet, og de øverste 30 cm av lagret kompost gikk relativt raskt gjennom 

sikten. Litt lenger ned i deponiet var komposten svært våt og klinete og nesten 

umulig å sikte uten at man måtte stoppe og rengjøre ofte. Estimat på 

tidsforbruket for å sikte mengden som ligger lagret utenfor anlegget, dvs. 

50.000 m³, er ca. 2,5 år med ett sikteverk og fulle arbeidsdager på den 

groveste sikten. Dersom man skal sikte komposten inne på anlegget (25.000 

m³), som har samme kvalitet, må man legge til ca. 1,5 år til. Til sammen vil 

man bruke inntil 3-4 år på sikting. Til sammenlikning kan man ved tørr kompost 

hvor man kan sikte nærmere 100 m³ /time.  

  

Energiforbruket for å sikte denne komposten var svært mye høyere enn det som 

er vanlig for bransjen. Det ble brukt 550 L diesel / 400 m³ bare for sikteverket. I 

tillegg vil det tilkomme driftstimer for gravemaskin og frontlaster, samt 

kostnader knyttet til bortkjøring til lager av ferdig siktet kompost. Dersom man 

bare ser på energiforbruket for å sikte deponert kompost (50.000 m³) vil man 

bruke 69 m³ diesel og for lagret kompost inne på anlegget (25.000 m³) 34 m³ 

diesel. Tilsammen tilsvarer dette et dieselforbruk på 103 m³. Utslippet ved 

forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO₂ per liter diesel. Sikting alene vil slippe ut 

ca. 275 tonn CO₂ (185 + 90 tonn CO₂) for all komposten som er deponert og 

lagret. 

4.1.2 Fjerning av fremmedelementer  

Den eneste måten å fjerne fremmedelementer på, er å ta de ut på en 

magnetsikt og ved solding/siktig. En kombinert kvern med magnetsikt kan 

benyttes men dette forutsetter at komposten er tilstrekkelig tørr slik at ikke 

kvernen tetter seg. I dag har komposten et tørrstoffinnhold på i snitt 29 %. 

Dette er lavt og man må opp på 60 % TS dersom det skal være et håp om å 

kunne kverne komposten og fjerne ut fremmedelementer effektivt.  
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4.1.3 Tidsbruk og plassbehov 

Det er mulig å redusere ¼ av komposten ved å fjerne det groveste materiale. 

Slam fra deponiet som er på 50.000 m³ vil bli ca. 37.500 m³ etter sikting. Slam 

som ligger lagret inne på plassen som nå er 25.000 m³ vil reduseres til ca. 

18.750 m³. Til sammen er dette 56.250 m³ siktet kompost og (12.500 +6.250 

m³) 18.750 m³ sikterest.  For å kompostere komposten på nytt må det tilsettes 

struktur for å redusere fuktinnhold og bedre lufttilgangen. Det vil måtte tilsettes 

minst like mye struktur som er siktet bort, for å få prosessen i gang igjen og i 

tillegg vil volumet øke siden massen inneholder mindre vann og mer luft. 

Tettheten må justeres til 0,67 og mengden vil øke til 60.000 m³ for deponert 

slam og 25.550 m³ for slammet som er innenfor anlegget. Til sammen 85.500 

m³.   

Plassbehovet for å kompostere 85.500 m³ i ranker (trekantformet) som kan 

vendes med rankevender (2,5 m høy, 25 m lang og 5,5 m bred) vil kreve ca. 

500 ranker.  Bedriften har et anleggsareal på 10.000 m² til rådighet, og på dette 

arealet vil man teoretisk kunne legge ut 62 ranker med 1 m mellomrom, dersom 

hele arealet kunne utnyttes. Av erfaring vil man trenge minst ca. 30 % til 

kjøreareal/ fremkommelighet. Det realistiske antall ranker er ikke mer enn 43 

ranker i gangen ved en total utnyttelse av arealet og med annet utstyr det som 

benyttes i dag. En ranke trenger 10 uker arbeid med tillaging, kompostering, 

vending og flytting og ca. 1 år ettermodning.  

For å kompostere alt deponert slam en gang til med maksimal kapasitet, vil det 

ta ca. 1,5 år i tillegg til ettermodning og sikting. For å re-kompostere lagret slam 

tar det ca. 7 mnd. I alt vil det ta minst to år før all komposten utenfor anlegget 

er ferdig kompostert. I tillegg ca. 1 år til for lagret kompost.   

Før man kan starte komposteringen vil man måtte flytte alt slam fra deponiet og 

lager, sikte ut grov struktur, blande inn fin struktur, og legge ut rankene og 

kjøre ferdige ranker til ettermodning. Det er ikke kapasitet på anlegget til å 

gjennomføre denne operasjonen. 

Denne prosessen vil ikke bedre kvaliteten på komposten i særlig grad med 

hensyn til tungmetaller, men den vil sikre hygieniseringen samt gi mulighet for 

at fremmedelementer kan fjernes ved sikting.  Slammet må uansett siktes etter 

behandling for å fjerne struktur. Dersom man klarer å gjennomføre denne ekstra 

komposteringen er det en viss sannsynlighet for at man får en kompost som kan 

brukes som en ressurs.  

4.1.4 Energiforbruk – ny kompostering 

Anslått energiforbruk for å flytte, for-sikte, strukturtillaging, kompostere, 

ettermodne og sikte slam fram til endelig disponering vil være: 

Flytting  

Det må flyttes 40.000 fra deponi +17.000 tonn fra lager inne på anlegget til et 

komposteringsanlegg, noe som tilsvarer (1.600 + 680) 2.280 billass med 25 

tonn per last. Dersom man klarer 10 lass om dagen til kai i Førde vil man trenge 

(160 + 68) = 228 dager. Maskin-forbruk på en bil, en gravemaskin og en 

frontlaster tilsvarer ca. (3.800 + 1.600) 5.400 timer på maskinparken. Med et 
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snitt på 8 l diesel /time vil dette tilsvare ca. (30.700 + 13.100) 44.000 liter 

diesel og et CO₂ utslipp på (82 + 35) 117 tonn CO₂.  

Sikting -  våt kompost 

Basert på erfaring fra å sikte 400 m³ ble det brukt 550 L diesel. Dersom man 

bare ser på energiforbruket for å sikte lagret kompost (50.000 m³ + 25.000 m³) 

vil man bruke 103 m³ diesel. CO₂ utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo 

CO₂ per liter diesel. Sikting alene vil slippe ut (183 +91) 274 tonn CO₂.  

Rankevender 

En rankevender kan vende 3.500 m³ per time. To vendinger per uke fordelt på 

46 ranker tilsvarer ca. 2 timer per uke i 2 år tilsvarer ca. 160 timer. Med et 

dieselforbruk på 10 l/t tilsvarer det (9 + 4) 13 tonn CO₂ for all komposten. 

Sikting av ferdig kompost 

Etter ettermodning vil komposten måtte siktes på nytt. Det er sannsynlig at 

komposten har blitt redusert etter komposteringen og man kan anslå en 

volumreduksjon på 30 % til 42.000 m³ kompost. Dersom man fjerner igjen ¼ 

av strukturen vil man sitte igjen med 31.500 m³ kompost fra det som er 

deponert og 13.400 m³ som er lagret inne på plassen.  Det er grunn til å håpe 

på lavere energiforbruk for å sikte denne komposten siden den nå er bedre 

omdannet og tørrere. 100 m³ i timen er ikke uvanlig, og man kan regne med 

50% reduksjon av energibehovet i forhold til sikting av våt kompost som er 

beskrevet over, det vil si 10 l/t. Sikting av ny kompost vil tilsvare (11 + 5) 15 

tonn CO₂.  

4.2 Konklusjon -  gjødselvareproduksjon 

En ny kompostering av all kompost utenfor og innenfor anlegget vil ta 3-4 år 

dersom alle logistikkoperasjonene fungerer smertefritt gjennom hele året og 

man har et anlegg som kan behandle nærmere 20.000 tonn per år.  Man vil ha 

et utslipp av ca. 330 tonn CO₂ fra fossilt brensel for selve aktivitetene i tillegg 

kommer utslipp fra båt /bil til et slik anlegg. Se Tabell 6 for en oppsummering av 

tidsforbruk og utslipp av CO₂ fra fossilt brensel. 

Dersom man skal kjøre slamkomposten til et annet komposteringsanlegg er det 

få anlegg i regionen som har kapasitet til å motta dette. Restkapasitet hos 

nærmeste komposteringsanlegg er 5.000 tonn. Det betyr at komposten må 

lagres i flere år før den kan gjennomgå ny behandling på et annet anlegg i 

regionen.  

En re-behandlet kompost vil tilfredsstille klasse III som kan brukes i 

grøntanlegg, dersom man klarer å fjerne fremmedelementene og få opp 

temperaturen. Hvis ikke, vil man ha en kompost som fremdeles ikke kan 

omsettes i markedet og forblir avfall.  

Konklusjon: Ny behandling av eksisterende slamkompost er ikke å anbefale, 

hverken ut fra arbeidsmengde, utslipp og energiforbruk og sannsynlighet for å 

lage en gjødselvare som er egnet til bruk. 
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Tabell 6 Oversikt over tidsforbruk og utslipp av CO₂ for bortkjøring og kompostering på et 

areal som har 10000 m² ledig areal for kompostering 

Aktivitet  Deponert kompost Lagret kompost Total kompost 

Tonn 

CO₂ 

Tid 

uker 

Tonn 

CO₂ 

Tid 

uker 

Tonn 

CO₂ 

Tid 

uker 

Flytting og 

tilkjøring til kai i 

Førde  

(10 biler per dag)  

82 32 35 14 116 46 

For-sikting 183 116 91 58 274 173 

Kompostering 9 81 4 29 13 98 

Sikting  11 11 5 4 16 15 

SUM 285 240 135 105 303 332 

4.3 Konsekvens - bortkjøring av slamkompost til 

destruksjon 

Dersom man skal håndtere slamkomposten som avfall er det to alternativer, 

deponi eller forbrenning.  

Det finnes ikke forbrenningsanlegg i Norge eller Sverige som kan motta avfallet 

slik det er i dag. I hvert fall ikke som en større leveranse. Det finnes 

forbrenningsanlegg som kan motta sikterest blandet med annet avfall, men det 

har vist seg at det er kun ¼ av avfallet som ligger lagret som kan siktes ut.  

Dersom alt avfallet skal kjøres vekk til sluttbehandling er det ca. 2.280 lass med 

25 tonn per last (tilsvarer 57.000 tonn slamkompost inklusivt grovt treverk).  

Nærmeste forbrenningsanlegg er i Bergen (36 mil T/R) og Ålesund. Andre 

forbrenningsanlegg vil være i Oslofjordregionene eller i Sverige.  

Alternativt er å frakte avfallet med skip til annen destinasjon. Som et estimat vil 

det ta 46 uker å kjøre slamkomposten ned til Førde sentrum for utskipning.  

Dette er basert på 2 konteinerbiler som kjører 5 turer hver, hver dag.  

Selv om man fjerner avfallskomposten fra SUM vil komposten fremdeles være 

en miljøutfordring. Den er våt og klinete og det er høy risiko for luktulemper 

knyttet til transporten, mellomlagring fram til sluttbehandling.  

Anlegg ellers i Europa er ikke sjekket ut, og det er ikke mulig å innhente priser 

eller restkapasitet på et forbrenningsanlegg uten at man gjennomfører en 

konkurranse. Ingen selskaper som utfører slike tjenester vil gjøre dette uten en 

reell forespørsel hvor det faktisk blir et oppdrag.  Ut fra kunnskap om hva som 

vil være et sannsynlig prisnivå, er det mulig å anslå hva totalprisen kan komme 

opp i.  

Prisen for transport er ca. 18.000 kr per lass (pris på våtorganisk avfall fra 

Vestlandet til Sverige) og prisen for forbrenning vil kunne ligge på ca. 1.500 kr 

per tonn for slikt avfall. I Tabell 7 er en oversikt over priser for behandling og 

fraktkostnader knyttet til forbrenning av lagret kompost utenfor og innenfor 

anlegget. Tettheten på sikterest er anslått å være 0,67 tonn/m³. Det betyr at 
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det vil være ca. 8.333 tonn sikterest fra deponi, 4.167 tonn lagret inne på 

anlegget. Totalt mengde sikterest vil være 12.500 tonn.   

Det er viktig med en realitetsorientering om dette er faktisk mulig. I dag finnes 

det ikke transportkapasitet for å kunne gjennomføre en slik transport, og det vil 

ta svært lang tid (kan være flere år) før man kan få en slik transportkapasitet på 

plass. Dette er undersøkt.  

Tabell 7 Prisestimat i millioner Kr for forbrenning av avfallskompost og fraktkostnader 

Aktivitet  Deponert kompost Lagret kompost Total kompost 

Sikterest Usiktet Sikterest  Usiktet Sikterest Usiktet 

Transport  6 29 3 12 9 41 

Forbrenning 13 60 6 26 19 86 

SUM 19 89 9 38 28 127 

4.4 Deponering av slam på SUMs eget areal  

4.4.1 Utlekking fra deponert slamkompost  

Det ble tatt 4 prøver for å kartlegge potensialet for utlekking og utslipp av stoff 

fra deponert kompost. Det ble gjennomført 4 utlekkingstester, risteforsøk, for å 

vurdere for potensialet for utlekking. Disse prøvene var tatt av siktet slam-

kompost fra fire ulike områder av deponert slamkompost. Dersom man skal gå 

videre med dette tiltaket må det også gjennomføres kolonnetest av usiktet 

kompost.  Resultatet av ristetestene er oppsummert i Tabell 8.  

Av disse resultatene kan man gjøre en beregning av hvor stort utslipp man vil få 

fra deponert kompost. Flere av stoffene er under deteksjonsgrensen, herunder 

Ba, Cd, Cr, Hg og Se. Ut fra innholdet av tungmetaller i selve komposten er det 

ikke uventet at sink har det høyeste utlekkingspotensialet, ca. 1,2 mg/kg TS.  

Innholdet av løst organisk karbon (LOC) er også høyt på ca. 1g/ kg TS. 

Ammonium er ikke analysert, men antas også å være høyt.  

Det tas vannprøver av grunnvann og bekkevann nedstrøms deponiet og i 

prøvetakingen som ble gjennomført i mai 2017 var verdiene for ammonium og 

sink betydelig forhøyet i forhold til bekker som ikke er påvirket av deponert 

slamkompost. Grunnvannet er ikke påvirket. En flytting av slamkomposten vil 

kunne medføre økt utlekking av spesielt sink og ammonium til bekken 

nedstrøms dersom man ikke gjennomfører tiltak for å kontrollere avrenningen. 

Dersom man antar at hele mengden avfallskompost hos SUM er på 40.000 tonn, 

tilsvarer dette ca. 30 % tørrstoff (12.000 tonn) og 70% vann (28.000 tonn). Ved 

forsvarlig innkapsling av komposten, kan man anta maksimalt 20 % poeng vann 

vil lekke ut. Etter at vannet er presset ut vil det være igjen 62% TS og 38% 

vann i "biocellen" (se kapittel 4.4.2 for oppbygging av en biocelle).  

Vannet som presses ut utgjøre 8.000 m³. Dersom alt dette vannet slippes første 

året i en biocelle utgjør dette ca. 20 m³ i snitt per dag.  
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Siden det er 12.000 tonn TS i komposten vil det potensielt kunne lekke ut 1,2 g 

sink (Tabell 8), som tilsvarer 14,4 kg sink i porevannet. Siden alt vannet ikke vil 

lekke, kun 8.000 m³ (tonn), vil totalutslippet fra porevannet tilsvarer 4,11 kg 

sink. Konsentrasjonen i sigevannet fra innkapslet komposten vil være i snitt 0,5 

mg sink/l (4,11kg sink/8.000 m³).  I sigevannet fra det aktive deponiet måler 

man i dag 0,14 mg sink/l.  

Tabell 8 Resultater fra ristetest L/S=10 av siktet slamkompost 

Parameter  Benevning 1 
Kompost 
fra 2012 

2 
Kompost 
fra 2016 

3 
Kompost 

fra 3 meter 

4 
Kompost fra 

5 meter 

Konduktivitet mS/m 58 64 70 74 

pH  7,9 7,7 7,5 7,9 

Tørrstoff  mg/kg TS 3500 7800 6700 5800 

Arsen (As) mg/kg TS 0,31 0,28 0,32 0,35 

Barium (Ba) mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Kadmium (Cd) mg/kg TS <0,0040 <0,0040 <0,0040 <0,0040 

Krom (Cr) mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Kobber (Cu)  mg/kg TS 0,43 0,47 0,20 0,35 

Kvikksølv (Hg)  mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Molybden (Mo)  mg/kg TS 0,88 0,68 0,35 1,3 

Nikkel (Ni)  mg/kg TS 0,16 0,079 0,069 0,15 

Bly (Pb)  mg/kg TS 0,057 <0,050 <0,050 <0,050 

Antimon (Sb)  mg/kg TS 0,24 0,16 0,15 0,22 

Selen (Se)  mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 0,020 

Sink (Zn)  mg/kg TS 0,98 1,5 1,1 1,1 

Klorid mg/kg TS 79 96 100 98 

Fluorid mg/kg TS 14 4,5 1,3 3,0 

Sulfat  mg/kg TS 900 670 570 1400 

Fenolindeks mg/kg TS 0,72 0,64 0,63 1,4 

LOC  mg/kg TS 900 900 980 1100 

4.4.2 Oppbygging av en "biocelle"  

En løsning vil være å lage en "biocelle" som et permanent deponi utenfor 

anlegget område og å innlemme arealet utenfor som en del av SUMs deponi. 

Denne cellen vil da være en permanent løsning og må kontrolleres ved 

prøvetaking og oppfølging av utlekket porevann. Utslippet fra denne aktiviteten 

vil være økt konsentrasjon av sink, organisk stoff og ammonium i en kortere 

periode til i sigevannet.  

Dette tiltaket er ikke miljørisikovurdert i sin helhet i denne vurderingen. Men ut 

fra en foreløpig vurdering er dette den løsningen som vil gi minst miljøavtrykk 

og beste samfunnsøkonomiske løsningen i forhold til de andre alternativene.  

Det bør vurderes om det mulig å lage "biocelle" av hele mengden avfallskompost 

på anlegget, både det som ligger utenfor anlegget og innenfor. Dette er den 

eneste måten man raskest kan få tilstrekkelig kapasitet på anlegget for å kunne 

kompostere slam på forsvarlig måte framover.   

En forsvarlig deponering av all avfallskompost vil kunne lagre 7.300 tonn C. En 

forbrenning vil slippe samme mengde til atmosfære samt utslipp av CO₂ fra 

fossilt brensel knyttet til transport og håndtering. Siden anlegget allerede har 



 

 

     

RISIKOVURDERING AV SLAMLAGER OG TIDLIGERE KOMPOSTERING  19  

http://projects.cowiportal.com/ps/A097520/Documents/03 Prosjektdokumenter/Risikovurdering slamlager og tidligere kompostering 01_09_2017.docx  

deponigassanlegg og sigevannsrenseanlegg vil man kunne håndtere utslipp av 

klimagass og sigevann fra deponiet.  

Det var analysert 36,4 og 42,2 % TOC i de to siktede kompostprøvene, og i snitt 

i siktet kompost er det ca. 40 % TOC i tørrstoffet. Andelen karbon i usiktet 

kompost er sannsynligvis noe høyre. Tørrstoffet i komposten var i snitt 32 %. 

Som et konservativt estimat basert på siktet kompost er potensialet for å lagret 

karbon i et eksisterende slamdeponi 5.100 tonn karbon, se Tabell 9. Dersom all 

avfallskompost på SUM kompost deponeres på tilsvarende måte, tilsvarer det 

7.300 tonn karbon. Dersom TOC er 50% av tørrstoffet vil karbonlagring lagring 

tilsvare 9.100 tonn. Noe vil kunne gå over til metan, men komposten er allerede 

biologisk behandlet og andelen vil være liten i forhold til ferskt organisk 

materiale som for eksempel treverk og matavfall.   

Tabell 9 Potensialet karbonlagring i deponert kompost. 

 Deponert kompost  Lagret kompost Total kompost 

Mengde, tonn 40.000 17.000 57.000 

TS % 32 32 32 

% karbon i TS 40 40 40 

Totalt tørrstoff, tonn 12.800 5.440 18.240 

Total karbon, tonn 5.120 2.176 7.296 

 

Slamkomposten, slik den ligger i dag, er svært tett og kompakt, men den vil 

kunne brytes noe videre ned. Denne nedbrytningsprosessen kan man redusere 

ytterligere vet at man kapsler komposten inn og lager en "biocelle". Dette 

tiltaket er ikke noe man vanligvis anbefaler, men i dette tilfelle er dette å anse 

som den beste miljømessige løsningen. Det å deponere dette avfallet vil kreve 

dispensasjon fra avfallsforskriften og må følges nøye opp med prøvetaking og 

miljøovervåkning for å sikre at tiltaket fungerer.  

En kontrollert deponering av denne avfallskomposten vil kunne lagre karbon og 

ha et kontrollert utslipp av klimagassen metan gjennom eksisterende 

deponigassanlegg. Utslipp av sigevann vil kunne behandles gjennom 

eksisterende sigevannrenseanlegg.  

En "biocelle" må sikres ved at overvann og regn ikke trenger inn i massen. 

Eventuelt utlekket porevann fra komposten må samle og pumpes til 

eksisterende sigevannsanlegg for behandling og det må installeres gassbrønner 

for uttak av deponigass til eksisterende gassanlegg. På denne måten vil 

deponert kompost forurense og påvirke miljøet lite med hensyn til utslipp av 

forurenset sigevann, lukt, metanutslipp og estetikk. Prisen for et slik deponi vil 

ha lavere kostnad enn å finne en forbrenningsløsning for avfall. 
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5 Slutt konklusjon og anbefaling 

Ut fra et totalperspektiv med hensyn til tidsforbruk, pris og utslipp av klima-

gasser fra all annen håndtering av denne kompostmassen er deponering i en 

"biocelle" å anse som den beste miljømessige og samfunnsøkonomiske 

løsningen. Tid er en svært viktig faktor. Komposten gir plassproblemer på 

produksjonsområdet og deponiet kan ikke ligge ubeskyttet som nå. Dersom man 

ikke finner en permanent løsning for den gamle dårlige slamkomposten kan ikke 

anlegget behandle slam fra sine eierkommuner og lage kompost med god 

kvalitet. Anlegget har alle forutsetninger for å kunne lage god kompost, men 

dette er ikke mulig hvis ikke gammel kompost kan deponeres lokalt. Alternativer 

er vurdert og ikke funnet forsvarlig ut fra hensyn til tid, økonomi og ulempe 

mht. CO₂ utslipp, trafikkbelastning og plassbehov. Det å lage et sluttprodukt av 

den gamle komposten slik at den kan brukes som en ressurs, er heller ikke 

sannsynlig.    

› En bortkjøring og transport av all slamkompost vil ta svært lang tid. Det er 

snakk om flere år bare å finne transportkapasitet samt nærmere 1 år i bare 

transport (inklusiv graving og transporttid) til Førdes kaianlegg. Kostnaden 

for denne aktiviteten alene er ikke vurdert siden dette ikke er noen 

sluttløsning.    

› Forbrenning av sikterest krever sikting. Det er ikke kapasitet på 

lagerplassen/deponiet for denne aktiviteten og da må komposten fraktes 

internt og annen aktivitet blir sterkt berørt. Sikting alene tar 3,8 år for all 

slamkompost med én sikt, to sikter på halve tiden. I tillegg vil man måtte 

betale 28 millioner kroner for å transportere og brenne sikteresten og det 

vil være 500 billass på veien ut av anlegget i tillegg til returtransport. Ingen 

forbrenningsanlegg som COWI kjenner til vil kunne håndtere dette ublandet 

og BIR kan ta ett lass i uken som er blandet med restavfall. Totalt vil 

forbrenning av sikterest hos BIR ta nærmere 10 år. Sikterest fra kompost 

lagret på anlegget representerer 167 lass og vil ta 3 år med samme 

forbrenningstempo, men man finne parallelle løsninger som kan korte ned 

tiden. Uansett vil det være igjen en betydelig mengde dårlig kompost igjen 

på anlegget som også er å anse som avfall. 

› All videre behandling og håndtering av kompost vil kreve forbruk av fossilt 

brensel og CO₂ utslipp. Dersom man skal forsøke å re-kompostere 

slamkomposten som ligger lagret utenfor og innen anlegget vil man slippe 

ut minst 300 tonn CO₂ uten at man er sikret et sluttprodukt som man kan 

bruke som gjødselvare. Kostnaden for re-kompostering er svært 

sammensatt siden det er mange deloperasjoner, men er i sannsynligvis i 

samme størrelsesorden som for forbrenning. Litt lavere transportkostnad, 

men en høyere behandlingskostnad.  

 

Forslag til strategi: 

 

Søke om dispensasjon fra forurensingsforskriften for tillaging av "biocelle" for å 

deponere slamkompost som er å anse som avfall. Søknaden må inkludere en 

løsningsforslag og plan for hvordan dette skal gjennomføres med detaljplaner på 

et slikt nivå at Fylkesmannen kan vurdere dispensasjonssøknaden som det 

eneste reelle alternativet.  
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Gjennomføre en risikovurdering mht. utslipp av sigevann og deponigass (metan) 

og drift av "biocelle" iht. til plan.  

 

Søkes om omdisponering av området til Førde kommune fra mellomlager til 

deponi slik at det kan inkluderes i SUMs anlegg og ansvarsområdet. 

 
 



Risikokartlegging og handlingsplan for enkel rankekompostering   Sist oppdatert 01.09.2017

Prosesstrinn Fare Årsak / kjelde Mogeleg tiltak Kommentar 
Frist for 

gjennomføring

Ansvarleg for 

gjennomføring

        S K S•K   

- Mottak av slam 

frå industri

− Krav til leverandør 

om kva type slam som 

kan takast imot. 

- Behandla 

strukturmateriell

− Analysebevis frå 

reinseanlegg  

- Strukturmateriell 

med metall 

− Prøvetakingsprogram 

/sluttkontroll

- Berre nytta reint 

treverk/ hageavfall

- Fjerna metall ved 

kverning av 

strukturmateriell 

− Merka rein og urein 

sone på anlegget 

− Lage rutinar/ kart 

som redusera sjansen 

for kryssing 

− Opplæring av 

personell

- Dårleg avvatna 

slam med for låg 

TS%

- Analyse av TS %

- Feil helling, 

oppising

Setta grenseverdi for 

`TS til 20 %. Frese 

àvrenningsspor i asfalt.

- Krav til leverandør 

- Rett fall, fjerne is

- Setta grenseverdi for 

TS til 20 %

- God mottakskontroll

Dei fleste tiltak er 

utført.       

Fortløpande i høve 

nye tiltak.             

Fareanalyse

Ta imot avvatna 

slam  

Tungmetall og 

miljøgifter 
3 2 6

Søl og 

avrenning ved 

mottak 

4 4 16

Forsvarlig oppsamling 

av avrenning. God 

mottakskontroll. 

Fjerne is

Avrenning

Dårleg avvatna 

slam renn ut og 

kjem i kontakt med 

behandla slam

3 4 12

God mottakskontroll. 

SUM tar berre i mot 

avvatna slam. Meir 

struktur ved mykje 

nedbør

God mottakskontroll 

slam/ strukturmateriell

Smitte 

Ferskt  slam kjem i 

kontakt med 

behandla slam 

3 4 12 Driftsleiar

Driftsleiar i 

samarbeid med 

driftspersonell

 Tak over 

strukturmateriell 

01.07.2018

Nokre tiltak er 

utført. Plasspro

Dagleg leiar



- Meir og tørrare 

strukturmateriell

- Rask tildekking med 

strukturmateriell

- Reingjere mottaksbås

- Loggføre lukt naboar/ 

Einestølen

- Loggføre ut frå 

aktivitet/ hending/ vær

- Rask tildekking med 

strukturmateriell

- Inngjerda område

- For lite 

strukturmaterial  

− Strukturtype og 

blandingsforhold 

- Feil type 

strukturmateriale

− Asfaltere plate/ fast 

dekke  

- For grov struktur
− Sikre god tilgang til 

strukturmateriell  

- Ikkje fast dekke 

og for lite fall

− Meir fall på asfaltert 

flate 

- Langt til sluk, 

lang avrenning, 

tett sluk

- Sjekke/ tømme sluk

− Reingjeringsrutinar

− Ha utstyr til feiing/ 

vasking.    `- SUM har 

eit kapasitetsproblem i 

høve handtering                        

- Sette til meir 

strukturmateriell

- Loggføre lukt naboar/ 

Einestølen

Ta imot avvatna 

slam  

Avrenning

Dårleg avvatna 

slam renn ut og 

kjem i kontakt med 

behandla slam

3 4 12

God mottakskontroll. 

SUM tar berre i mot 

avvatna slam. Meir 

struktur ved mykje 

nedbør

Fugl, rotter, 

dyr

- Kan vera tilgang 

for mat
3 2 6 Lite plaga med fugl

Lukt
Lukt ved tipping 

slambil
4 3 12

På sikt tak over 

mottaksbinge. Dekke 

slammet i 

mottaksbingane

Leggja opp rankar 

Søl og ureine 

flater 
3 3 9

Forsvarlig oppsamling 

av avrenning. Sikre 

god tilgang til 

strukturmateriell.  

Søl og urene 

flater 

Mangelfull 

reingjering. 

Avrenning frå 

gammalt 

kompostlager

4 3 12
Eiga skuffe for urein 

sone.  

Lukt 
Avdamping av 

slam 
4 3 12

Ikkje legge opp ranke 

ved ugunstig 

vindretning.

 Tak over 

strukturmateriell 

01.07.2018

Dekke slammet i 

mottaksbingane- 

fortløpande. 

Innelukka mottak, 

frist 01.07.2018

Driftspersonell 

dekkar slammet. 

Styret avgjer 

innelukka mottak 

Dagleg leiar

01.11.2017 Driftsleiar

Involvere fleier på  

luktlogg naboar 

07.09.2017

Dagleg leiar



- Loggføre ut frå 

aktivitet/ hending/ vær

- Informasjon til kunde/ 

abonnent 

- Informasjon facebook, 

nesttside, SUM-info

- Betra mottakskontroll

Støy
- Tipping/ dunking 

av skuffe 

- Legge opp ranke på 

dagtid
2 2 4

Langt til busetnad. 

Aldri vore problem

− Slam kjem i 

kontakt med ferdig 

behandla slam 

− Tilstrekkeleg avstand 

mellom rankane 
Rankevending er 

− Søl  − Rutinar for reingjering valfritt 

- Ikkje køyre opp i 

ranken med hjula

Smitte 
− Reingjering av utstyr 

før rankevending 
Driftspersonell 

reingjering av utstyr

 
− Vaskeplass for 

maskiner og utstyr

- Eiga skuff for urein 

sone 

- Avdamping
- Vatne rankane i 

forkant vending

- Ugunstig 

vindretning

- Tilsette meir 

strukturmateriell

- Loggføre lukt naboar / 

Einestølen

- Loggføre ut frå 

aktivitet/ hending/ vær 

Støy
- Tipping/ dunking 

av skuffe 

- Legge opp madrassa 

på dagtid
2 2 4 Langt til busetnad. 

Leggja opp rankar 

Svartelista 

artar i 

strukturmaterie

ll

- Mottak hageavfall 3 3 9
Svartelista artar skal 

sendast forbrenning

Lukt 
Avdamping av 

slam 
4 3 12

Ikkje legge opp ranke 

ved ugunstig 

vindretning.

Venda rankar/ 

flytte til madrass  

Smitte 2 4 8

Bruka same utstyr 

for å leggja opp 

nye rankar som 

når ein vender 

rankane 

3 5 15

For lite området til 

rankane. Gammalt 

kompostlager må 

fjernast.

Lukt 4 3 12

Ikkje vende rankar på 

fredag, nær 

helgedagar. Finn ikkje 

klar samanheng 

mellom vær/ lukt. 

Fortløpande 

vurdering. Dekke 

med 

strukturmateriell

Ansvarleg for 

gjennomføring

Involvere fleier på  

luktlogg naboar 

07.09.2017

Dagleg leiar

Etter 

tilbakemelding 

tilsyn
Dagleg leiar



Flytte slam til 

ettermodning

− Skille mellom ren og 

uren sone på anlegget  

 
− Prøvetakingsprogram

for TKB og Salmonella 

 − Ha og føra driftslogg  

− Opplæring av 

personell 

- Sjekke sporing/ 

leverandørar

- Prøvetakingsprogram 

tungmetall/ sluttkontroll 

Ikkje oppdatert 

varedeklarasjo

n  

- Samansetnad av 

råslam og struktur 

er endra

- Prøvetakingsprogram 

næringsstoffer 
1 4 4  

Ufullstendig 

kompost

- Høge verdiar av 

TKB, Salmonella               

eller infektive 

parasittegg

 - Slammet må 

rekomposterast
3 4 12

Gode rutinar. 

Opplæring.

Har skaffa fleire el. 

prøveprobar, som 

kan lesast av 

direkte. Avtale med 

HM i høve TKB og 

Salmonella. Vert 

rekompostert 

dersom ikkje 

hygenisert

Driftsleiar

Smitte 

Gjensmitte (ureint 

utstyr, søl frå 

råslam) 

3 5 15

Reint utstyr ved 

lessing/ transport. 

Utfordring med rein og 

urein sone. Gammal 

kompost må fjernast 

og terreng hevast. 

Prøvetakingsprogram 

er på plass

5 15
- Gode rutinar.     

Opplæring.

Smitte 

- Ikkje kompostert 

lenge nok                         

- 

Kunnskapsmangel 

3 5 15
Gode rutinar. 

Opplæring.

Tungmetall  
Oppkonsentrering 

av tungmetall  
3

Vart innført 

01.07.2017.       Har 

avtale med 

Hardanger 

Miljøsenter

Driftsleiar

Etter 

tilbakemelding 

tilsyn

Dagleg leiar

Vart innført 

01.07.2017
Driftsleiar



- Komposten vert 

flytta til nytt 

område der 

vindforholda kan 

vera annleis

- Forlenga 

komposteringsprosesse

n i madrassa, for å 

betra stabiliteten

- Loggføre

- Lessing og 

transportert gjev 

avdamping

- Loggføre lukt naboar / 

Einestølen
- Gode rutinar 

- Komposten er 

ikkje stabil

- Loggføre ut frå 

aktivitet/ hending/ vær 

- Tipping/ dunking 

av skuffe 

- Transport 

dumper lastebil

- Avrenning 

- Prøvepunkt 

oppstraums og 

nedstraums for 

overflatevatten, bekkar 

og brønnar.

- Prøvetaking

- Forsøpling

- Lukka bekkar 

oppstraums og 

nedstraums lageret.

- Opprydding 

- Tiltrekke seg fugl 

og dyr

- Tildekking med 

strukturmateriell
- Tildekking

Langt til busetnad. 

Forureining av 

jord, grunn og 

vatn

3 3 9

Lukt 3 3 9

Støy
- All lessing og transport 

på dagtid
2 2 4


