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Ordinære deponier
• Drammen
• Oredalen (Hurum)
• Tønsberg

Inert
• Egge (Lier)

Samarbeid med andre



NGm3 – Massemottak sentralt på Østlandet

Asak Massemottak

Heggvin Alun

Borge Massemottak

Kopstad Massemottak

H40 Miljøpark



Basiskarakterisering av masser og 
deklarering – når er det nødvendig

For masser til deponi gjelder Avfallsforskriften kap. 9. 
Basiskarakterisering er beskrevet i Vedlegg II.

For masser til nyttiggjøring eller gjenbruk- og 
gjenvinningsløsninger gjelder ikke Avfallsforskriften kap. 9.
Det betyr ikke at mottaker ikke trenger dokumentasjon

Farlig- og/eller radioaktivt avfall må i tillegg deklareres 
elektronisk på avfallsdeklarering.no



Vektdata og 
volumkontroll, 
samt 
rapportering til 
myndigheter 



Utlekkingstest-krav ved ulike deponi

Ristetest – korttidsperspektiv
Kolonnetest – langtidsperspektiv

Tidkrevende
Vanskelige matrikser

Tips: ta ut prøve til utlekkingstest 
tidlig!



Hvorfor krav til utlekkingstester for jord 
men ikke betong?

Krav om testing er utgangspunktet!

Unntak til krav om testing i enkelte tilfeller
• For ren jord
• For betong til inert deponi
• For ordinært avfall til ordinært deponi

For forurenset jord til inert deponi, er det 
grenseverdier som må overholdes. Det krever testing.



Hva aksepterer myndighetene ift
utlekkingsvurderinger?

• Skjønn og forståelse?

• Tidsperspektiv

• Risikovurdering

• Datagrunnlag – korrelasjon mellom 

totalkonsentrasjon og 

utlekkingspotensial?



Hvilke krav 
stilles til 

håndtering av 
fremmedarter?



Olje er olje.. eller? – hvilke 
grenser gjelder når?

Olje
Alifater
Mineralolje
THC
C10-C40
C5-C35



Grenseverdier for betong til gjenbruk vs. 
betong til godkjent mottak 

• Nyttiggjøring av betong og tegl uten tillatelse: 
Avfallsforskriften kap. 14A

• Mottak med deponitillatelse: Avfallsforskriften 
kap. 9

• All betong er avfall.
• Noe avfall kan nyttiggjøres.



TOC grense til deponier og gjenbruk –
og hva med gummi?

Deponikategori Grense TOC (%)*

1: Deponi for farlig avfall 5

2: Deponi for ordinært avfall 10

3: Deponi for inert avfall 3

Mottak for «rene masser» ?

Vaskeanlegg/gjenvinningsløsninger Avhengig av løsning

*Det enkelte deponi kan ha en strengere grense i sin tillatelse

Hovedregel

Unntak
Forbudet gjelder deponering av biologisk nedbrytbart avfall
Hva når avfallet overskrider grensene for TOC og glødetap, 
men likevel er lite biologisk nedbrytbart?



Takk for oss!

Lindum AS
Marianne Seland
Tlf: 91328941
Epost: marianne.seland@lindum.no

Norsk Gjenvinning m3 AS
Jeanette Syvertsen
Tlf: 938 55 555
Epost: js@ngm3.no
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