
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.51/ 14.11.1996

 00

82

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter
om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(1), særlig artikkel 5
og 6 samt vedlegg VI,

under henvisning til rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om
håndtering av spillolje(2), sist endret ved direktiv 91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om
avfall(3), endret ved direktiv 91/692/EØF,

under henvisning til rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om
vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i
landbruket(4), endret ved direktiv 91/692/EØF, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 18 i direktiv 75/439/EØF, artikkel 16 i direktiv
75/442/EØF og artikkel 17 i direktiv 86/278/EØF er erstattet med
artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF som fastsetter at medlemsstatene
skal oversende Kommisjonen opplysninger om gjennomføringen

av enkelte fellesskapsdirektiver i form av en rapport på
sektorbasis.

Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller
et skjema utformet av Kommisjonen etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF.

Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra og med 1995
til og med 1997.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt ved artikkel 6 i nevnte direktiv -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Spørreskjemaene som er vedlagt dette vedtak, og som gjelder
direktiv 75/439/EØF, 75/442/EØF og 86/278/EØF, vedtas.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaene som grunnlag for
utarbeiding av sektorrapportene de skal framlegge for
Kommisjonen i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/692/EØF.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. oktober 1994

om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte
direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)(*)

(94/741/EF)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 296 av 17.11.1994, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/96 av 23. juli 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(2) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 23.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(4) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 6.

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

LISTE OVER SPØRRESKJEMAER

1. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om håndtering av spillolje(1), sist
endret ved direktiv 91/692/EØF(2).

2. Spørreskjema for rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(3), sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

3. Spørreskjema for rådsdirektiv 86/278/EØF av 12. juni 1986 om vern av miljøet, særlig jord, ved
bruk av slam fra renseanlegg i landbruket(4), endret ved direktiv 91/692/EØF.

(1) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 23.

(2) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47.

(4) EFT nr. L 181 av 4.7.1986, s. 6.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 75/439/EØF
om håndtering av spillolje, sist endret ved direktiv 91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Er det truffet tiltak i henhold til artikkel 7?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», er Kommisjonen blitt underrettet om dem?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Nei», vennligst begrunn.

3. a) Er det vedtatt strengere tiltak i henhold til artikkel 16?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», er Kommisjonen blitt underrettet om dem?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Nei», vennligst begrunn.

II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. a) Er de nødvendige tiltak truffet i henhold til artikkel 2 og 3 for å sikre at innsamling og
disponering av spillolje skjer uten at mennesket og miljøet påføres skade som kan unngås?

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst fyll ut tabellen nedenfor i den grad det er mulig,
med angivelse av om noen av opplysningene er beregninger.

i)

År 1 År 2 År 3

Samlet mengde olje, markedsført
eller solgt, dersom den foreligger

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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ii)

År 1 År 2 År 3

Samlet mengde produsert spillolje,
hvorav:

Innsamlet mengde

Regenerert mengde

Mengde brukt som brennstoff

Disponert mengde
(herunder endelig lagring)

2. a) Har tekniske, økonomiske eller organisatoriske hensyn som omhandlet i artikkel 3 nr. 1
hindret medlemsstaten i å prioritere regenerering som behandlingsmåte for spillolje?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

c) Har tekniske, økonomiske eller organisatoriske hensyn som omhandlet i artikkel 3 nr. 2 hatt
innvirkning på muligheten for forbrenning?

(Ja/Nei)

d) Dersom svaret på bokstav b) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

e) Dersom ovennevnte hensyn har hindret regenerering eller forbrenning av spillolje, er det
truffet tiltak i samsvar med artikkel 3 nr. 3?

(Ja/Nei)

f) Dersom svaret på bokstav e) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

3. a) Er det iverksatt offentlige holdningskampanjer eller aksjonsprogrammer i samsvar med artikkel
5 nr. 1?

b) Dersom dette er tilfellet, vennligst beskriv de nasjonale kampanjene, og gi om mulig eksempler
på andre kampanjer med angivelse av hvilken myndighet som har iverksatt kampanjen,
kampanjens art, støtte fra media (TV, radio, presse, osv.), målgrupper og eventuell vurdering
av kampanjens effektivitet (dette kan uttrykkes gjennom økt innsamling av spillolje til behandling
eller regenerering).

4. Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om foretak som samler inn spillolje (angi om noen av opplysningene
er beregninger).
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Samlet antall
                   registrerte/godkjente foretak

Tilsynsmyndig- Antall Opprettet Merknader
hetens myndig- godkjennings- bare spillolje og (om nødvendig

NUTS-nivå (*) heter ordning  spillolje annet på eget ark)
(artikkel 5 nr. 4) (ja/nei)  avfall

(*) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter, tilgjengelig hos Eurostat.

5. a) Er det i henhold til artikkel 5 nr. 3 vedtatt å anvende en av behandlingsmåtene nevnt i
artikkel 3 på spillolje?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

c) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst angi om det er iverksatt egnet kontroll, og gi
eventuelt en kort beskrivelse.

6. a) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om foretak som håndterer spillolje, med angivelse av om
noen av opplysningene er beregninger.

Tabell A

Antall godkjenninger(*),
Tilsynsmyndig- Antall bare spillolje Tilleggs-

hetens myndigheter merknader
NUTS-nivå Regenerering Forbrenning Disponering

(artikkel 6 nr. 1) (herunder
endelig lagring)

(*) Virksomheter/foretak

Tabell B

Antall godkjenninger(*),
Tilsynsmyndig- Antall spillolje og annet avfall Tilleggs-

hetens myndigheter merknader
NUTS-nivå Regenerering Forbrenning Disponering

(artikkel 6 nr. 1) (herunder
endelig lagring)

(*) Virksomheter/foretak
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b) Angi hvordan vedkommende myndighet har forsikret seg om at det er truffet egnede tiltak for
å beskytte miljø og helse i henhold til artikkel 6 nr. 2.

7. a) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor med de fastsatte grenseverdier for stoffene i direktivets
vedlegg [artikkel 8 nr. 1 bokstav a)] og for eventuelle andre parametere eller stoffer.

Forurensende Grenseverdi i direktivets vedlegg Nasjonal grenseverdiMerknader
stoff (om nødvendig på

eget ark)
mg/Nm3 Verdi Enhet

Cd 0,5

Ni 1

enten                       eller

Cr

Cu  1,5                          5

V

Pb 5

Cl 100

F 5

SO
2

-

Støv (totalt) -
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b) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor med opplysninger om de kontrolltiltak som er truffet med
hensyn til anlegg med en varmeeffekt på under 3 megawatt [artikkel 8 nr. 1 bokstav b)] med
angivelse av eventuelle nasjonale grenseverdier

                      Nasjonal grenseverdi
 Forurensende Merknader
       stoff Verdi Enhet (om nødvendig på eget ark)

Cd

Ni

Cr

Cu

V

Pb

Cl

F

SO
2

Støv (totalt)

c) Vennligst fyll ut tabellen nedenfor om forbrenning av spillolje i anlegg med angivelse av om
noen av opplysningene er beregninger.

Tilsynsmyndighetens NUTS-nivå Antall myndigheter Tilleggsmerknader
(artikkel 8 nr. 1)

> 3 MW

< 3 MW

8. I henhold til artikkel 11, vennligst fyll ut tabellen nedenfor om minimumsmengdene av spillolje som
angitt av medlemsstatene.

Minimumsmengde Tilleggsmerknader

Produksjon

Innsamling

Disponering
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9. a) Får foretak som samler inn spillolje, godtgjøringer som omhandlet i artikkel 14?
(Ja/Nei)

b) Dersom dette er tilfellet, angi godtgjøringenes gjennomsnittsbeløp, beregningsgrunnlag og
finansieringsmetoder.

10. a) Får foretak som disponerer spillolje, godtgjøringer som omhandlet i artikkel 14?
(Ja/Nei)

b) Dersom dette er tilfellet, angi godtgjøringenes gjennomsnittsbeløp, beregningsgrunnlag og
finansieringsmetoder.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 75/442/EØF
om avfall, sist endret ved direktiv 91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. Vennligst angi i skjemaet nedenfor det (anslåtte) antall vedkommende myndigheter på hvert NUTS-
nivå som er utpekt i henhold til artikkel 6, samt deres kompetanseområde, ved å krysse av i de
relevante rubrikker.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.

Vedkom-
mende

myndighet

Antall Planer for Tillatelse til Tillatelse til  Registrering Registrering Merknader
vedkom- avfalls- disponering gjenvinning av fritak av (om nødvendig
mende håndtering av avfall (artikkel 10) fra kravene virksomhet på eget ark)

myndigheter (artikkel 7 (artikkel 9  (*) i artikkel 9 eller foretak
eller organer nr. 1) nr. 1) (*) og 10 (artikkel 12)

(artikkel 11)

NUTS 0 (** )

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NUTS 4

NUTS 5

(*) Virksomhet/foretak

(**) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter, tilgjengelig hos Eurostat
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II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. a) Er det utarbeidet planer for avfallshåndtering med henblikk på å nå målene i artikkel 3, 4 og 5?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Vennligst gi følgende opplysninger for hver avfallshåndteringsplan (om nødvendig på
eget ark).

Vedkom- Dato for           Berørte avfallskategorier
mende

myndighet  vedtakelse/ planens  sluttføring Hus- Farlig Annet Dekket
 offentlig- starttids- av planen holdnings avfall (presiser) område
gjøring av punkt eller (*)  avfall (ja/nei)

planen siste (ja/nei)
ajourføring

(*) Dersom det dreier seg om en virksom plan, angi «virksom».

d) i) Har det funnet sted samarbeid med andre medlemsstater eller med Kommisjonen som
omhandlet i artikkel 7 nr. 2?

(Ja/Nei)

ii) Dersom svaret på bokstav i) er «Ja», vennligst presiser omfanget av og formen for
samarbeidet.

e) i) Er Kommisjonen blitt underrettet om eventuelle allmenne tiltak truffet i henhold til
artikkel 7 nr. 3?

(Ja/Nei)

ii) Dersom svaret på i) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Har Kommisjonen fått nærmere opplysninger om tiltak som nevnt i artikkel 3 nr. 1?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

3. a) Er det truffet tiltak for å opprette et integrert og dekkende nett av disponeringsanlegg i samsvar
med artikkel 5 nr. 1?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.
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c) Vennligst presiser omfanget av og formen for eventuelt samarbeid med andre medlemsstater
for å nå målene nevnt i artikkel 5 nr. 1.

d) I hvilken grad kan medlemsstaten dekke egne behov for disponering av avfall? Vennligst angi
faktiske tall eller beregninger over produksjon og disponering av avfall i medlemsstaten i
forhold til den samlede avfallsproduksjon i medlemsstaten som skal disponeres.

4. I samsvar med artikkel 7 nr. 1, vennligst gi følgende opplysninger, dersom de foreligger, med
angivelse av om de er beregninger:

Husholdnings- Farlig avfall Annet avfall
avfall (tonn/år)  (angi type)

(tonn/år) (tonn/år)

Samlet mengde produsert (*) avfall, herunder:
- mengde gjenvunnet avfall (*):
- mengde brent avfall (*):
- mengde brent avfall med energigjenvinning (*):
- mengde deponert avfall (*):
- annen behandlingsmåte (angi hvilken) (*):

(*) I medlemsstaten.

5. a) Er det vedtatt alminnelige regler om å gi fritak i henhold til artikkel 11?
(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», men Kommisjonen ikke er blitt underrettet om de
alminnelige reglene, vennligst begrunn.

6. a) Skal virksomheter og foretak omhandlet i artikkel 9 og 10 registrere opplysningene i artikkel
14 i standardisert form?

(Ja/Nei)

Dersom svaret er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

b) Skal produsentene overholde bestemmelsene i artikkel 14?
(Ja/Nei)

Dersom svaret er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.
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Anvendelse av direktiv 91/692/EØF om standardisering og rasjonalisering med hensyn til rapporter om
gjennomføring av enkelte miljødirektiver

SPØRRESKJEMA

for medlemsstatenes rapport om gjennomføring i nasjonal rett og anvendelse av direktiv 86/278/EØF
om vern av miljøet, særlig jord, ved bruk av slam fra renseanlegg i landbruket, endret ved direktiv

91/692/EØF(1)

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt.

I. GJENNOMFØRING I NASJONAL RETT

1. a) Er Kommisjonen blitt underrettet om lover og forskrifter som er satt i kraft for å gjennomføre
direktivet i nasjonal rett?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

2. a) Dersom det er truffet nasjonale tiltak i henhold til artikkel 5 for å forby bruk av slam når
konsentrasjonen av ett eller flere tungmetaller i jorden overstiger de fastlagte grenseverdiene,
er Kommisjonen blitt underrettet om tiltakene?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Nei», vennligst begrunn.

c) Dersom det er fastsatt nasjonale bestemmelser som er strengere enn dem fastsatt i direktivet,
er Kommisjonen blitt underrettet om dem i samsvar med artikkel 12?

(Ja/Nei)

d) Dersom svaret på bokstav c) er «Nei», vennligst begrunn.

II. ANVENDELSE AV DIREKTIVET

1. Vennligst angi de særlige vilkår som anses nødvendige for å sikre vern av menneskers helse og av
miljøet i samsvar med artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt, når restslam fra septiktanker og andre
lignende anlegg for behandling av spillvann brukes i landbruket.

2. a) Med hensyn til artikkel 5, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen av
opplysningene er beregninger:

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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Artikkel 5 nr. 1               Artikkel 5 nr. 2 bokstav a)     Artikkel 5 nr. 2 bokstav b)

                   Konsentrasjon i jorden              Konsentrasjon i slam              Bruk i landbruket

Metall Direktivet Nasjonale Direktivet Nasjonale Direktivet Nasjonale
vedlegg I A grenseverdier vedlegg I B grenseverdier vedlegg I C grenseverdier

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg kg/ha/år kg/ha/år
tørrstoff tørrstoff tørrstoff tørrstoff tørrstoff

Kadmium 1 til 3 20 til 40 0,15

Kobber 50 til 140 1 000 til 1 750 12

Nikkel 30 til 75 300 til 400 3

Bly 50 til 300 750 til 1 200 15

Sink 150 til 300 2 500 til 4 000 30

Kvikksølv 1 til 1,5 16 til 25 0,1

Krom - - -

b) Dersom medlemsstaten har valgt muligheten i artikkel 5 nr. 2 bokstav a), vennligst angi
maksimal slammengde som årlig kan tilføres per arealenhet (uttrykt i tonn tørrstoff per hektar
per år).

c) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I A fotnote 1, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen
av opplysningene er beregninger:
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Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Kadmium

Kobber

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

(*) Eller antall renseanlegg som unntaket gjelder for.
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d) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I A fotnote 2, vennligst fyll ut tabellen nedenfor (besvarelse av de første tre
kolonner er frivillig):

Metall Antall Maksimal Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder mengde (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) godkjent slam hydrologiske (om nødvendig på
slam egenskaper) eget ark)

(tonn tørrstoff)

Kobber

Nikkel

Sink

(*) Eller antall renseanlegg som unntaket gjelder for.

e) Dersom mindre strenge grenseverdier for konsentrasjon av tungmetaller i jorden er tillatt i
henhold til vedlegg I C fotnote 1, vennligst fyll ut tabellen nedenfor med angivelse av om noen
av opplysningene er beregninger.

Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Kadmium

Kobber
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Metall Antall Dekket Jordtype pH   Ny grenseverdi Merknader og/eller årsak
områder over- (herunder    (mg/kg tørrstoff) til unntaket

(*) flate hydrologiske (om nødvendig på
(ha) egenskaper) eget ark)

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

3. a) Med hensyn til artikkel 6, vennligst angi kort de behandlingsteknikker som brukes på slammet.

b) Er det fastsatt regler om at analysene skal foretas hyppigere enn fastsatt i vedlegg II A nr. 1?
(Ja/Nei)

c) Dersom svaret på bokstav b) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

d) Er det fastsatt vilkår for godkjenning av at ubehandlet slam sprøytes inn i eller pløyes ned i
jorden [artikkel 6 bokstav a)]?

(Ja/Nei)
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e) Dersom svaret på bokstav d) er «Ja», vennligst gi nærmere opplysninger.

4. Med hensyn til artikkel 7, angi eventuelt varigheten av det tidsrom da det er forbudt å bruke slam på
beitearealer før de brukes til beite, eller på arealer med fôravlinger før høsting.

5. a) Er det fastsatt lavere grenseverdier eller eventuelt andre tiltak på nasjonalt plan når jordens
pH-verdi er lavere enn 6, som fastsatt i artikkel 8?

(Ja/Nei)

b) Dersom svaret på bokstav a) er «Ja», vennligst fyll ut tabellen nedenfor.

   Kadmium Kobber Nikkel Bly Sink Kvikksølv Krom

Lavere grenseverdi
(mg/kg tørrstoff)

Andre tiltak

6. a) Angi eventuelt hvilke andre typer analyser som foretas i henhold til artikkel 9 av jordens
egenskaper i samsvar med vedlegg II B punkt 1 enn dem som er nevnt i vedlegg II B punkt 3
(pH og tungmetaller).

b) Angi minstehyppigheten for jordanalyser (vedlegg II B punkt 2).

7. Fyll ut tabellene nedenfor på bakgrunn av opplysningene i registrene nevnt i artikkel 10 med
angivelse av om noen av opplysningene er beregninger.

Tørrstoff (tonn/år) Dekket overflate (kan utelates)

1995 1996 1997

Slam fra
renseanlegg

1995 1996 1997

Slam brukt i landbruket
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SLAM BRUKT I LANDBRUKET
Gjennomsnittlig konsentrasjon (mg/kg tørrstoff)

Parametere 1995 1996 1997

METALLER

Kadmium

Kobber

Nikkel

Bly

Sink

Kvikksølv

Krom

STOFFER

Nitrogen N total

Fosfor P total

8. Angi antall tilfeller der det er gitt unntak i henhold til artikkel 11.


