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Bakgrunn for prosjektet
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Oppdraget

• Identifisere sentrale 
utfordringer 

• Vurdere tiltak og virkemidler

• Gi en omforent anbefaling

• Fokus: Det myndighetene selv 
kan påvirke



Rapporten

1. Beskrivelse av utfordringene 

2. Tiltak og anbefalte virkemidler

3. «Oversikt» over dagens håndtering 
av jord- og steinmasser

4. Rammevilkår

5. Kort om regelverk og prosesser i 
andre land

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/bedre-
handtering-av-jord-og-steinmasser/



1. 

Regelverk og 
saksbehandling

2. 

Mottaks-
anlegg og 

areal-
konflikter

3. 

Ressurs-
utnyttelse i 
prosjektene

4. 

Forvaltning av 
mineral-

ressursene i 
markedet

5. 

Kontraktsform 
og anskaffelser

Det er uklarheter i eksisterende 
regelverk, manglende samordning 
mellom myndigheter og regelverk, 
ulik praksis og lite effektiv 
saksbehandling.

Gode løsninger og egnede 
arealer for håndtering av 
overskuddsmasser mangler.

Det er potensiale for å øke ressursutnyttelsen internt i prosjektene.

Dagens håndtering av 
mineralske 
overskuddsmasser og nytt 
byggeråstoff på tvers av 
prosjekter og aktører er ikke 
bærekraftig.

Det er krevende for 
oppdragsgivere å 
koordinere og legge til rette 
for gjenvinning av 
overskuddsmasser gjennom 
anskaffelsesprosessene.



Anbefalte 
virkemidler

Rekkefølgen avhenger av:

- Prioritet

- Forventet effekt

- Kompleksitet 

Ligger til behandling i 

departementene



Annet nytt fra Miljødirektoratet



Avfallsforskriften kapittel 9 på høring

Høringsfrist 8. februar 2022

Forslaget omfatter: 

• Forbud mot deponering av avfall som er 
separat innsamlet for ombruk og 
materialgjenvinning

• Presiseringer og klargjøringer av enkelte 

definisjoner og bestemmelser 



Massetipper og 
deponiregelverket

Unntaket for ikke-forurenset jord 

i deponiregelverket er trolig i 

strid med EU-direktivet og må 

nok fjernes. 

Vi må utrede konsekvensene av 

en slik endring i regelverket.

Da trenger vi mer informasjon om 

dagens situasjon.

Foto: Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet



Vi ønsker tips til hvor og hvem vi kan 
henvende oss
• Om «massetipper/massemottak»: 
• Hvor mange er det?

• Hvordan driftes de? 

• Hva koster det å levere fra seg masser til slike mottak? 

• Eller andre opplysninger:
• Hvor store mengder overskuddsmasser oppstår/er det behov for å 

deponere?

• Hvor langt kjøres massene i snitt?

• Finnes det andre mottaksløsninger/disponeringsløsninger?

• Annen informasjon vi bør ta hensyn til, eller som kan være 
relevant?



Bygging på nedlagte 
deponier
Miljødirektoratet og Helsedirektoratet 
anbefaler i utgangspunktet at det ikke 
bygges på nedlagte deponier med potensiell 
gassdannelse

M-1780 gir veiledning dersom det likevel 
vurderes å bygge på nedlagte deponier, og 
omhandler:

• Helserisiko og anbefaling om nedlagte 
deponier 

• Roller til ulike myndigheter i dette arbeidet
• Hvilket regelverk man må forholde seg til
• Planleggingsarbeid - avklaringer, prosessen og 

utredning 
• Miljø og helse



Oppdatert veiledning 
på forurenset grunn
• Ny nettbasert veileder på 

forurenset grunn kommer

• Nye beregningsverktøy (human 
helse og spredning)

• Oppdaterte normverdier og 
tilstandsklasser



Fagrapport om alunskifer
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Grunnlag for nettbasert veileder


