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MILJØPARK PROSESS



Nes Miljøpark
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EarthresQue
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Prosjekt Hensikt med 

forsøk/prosjekt
PFAS vannrensing. Utvikle god renseteknologi for vann med 

PFAS

PFAS jordrensing Dokumentere PFAS ved vasking, og 

potensielle «strømmer» for miljøgiften.

Bruk av betong fra riving Øke gjenvinning og redusere risiko ved 

investering i teknologi for 

betongbearbeiding

Bruk av filterkake som toppdekke. Vurdere å lage produkt av filterkake, for 

å utnytte egenskapene den har

Test av sedimenter fra Borg havn Avvanning av sedimenter innenfor 

eksisterende teknologi, og 

forbedringsmuligheter

Utlekking av steinprodukter Dokumentere utlekking av miljøgifter i 

felt 

LCA og EPD. Modeller for dette. Bruk av 

Nes miljøpark og Rimol som eksempel 

Sammenligne parkene opp mot 

tradisjonelle lineære systemer

End of waste og Forurensningsloven §27 Få forvaltningen til å ha en enhetlig 

tolkning av regelverket. Gi stabile og 

forutsigbare løsninger for ferdigprodukter

Regelverk og forretningsmodeller. Sirkulære forretningsmodeller



Avfallets opphør
Forurensningsloven



Avfallets opphør
Tillatelse Nes Miljøpark
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Krav og vurderinger

- Geologi. 

- Dokumentasjon på ulike miljøgifter

- Hvilket område kommer løsmassen fra? 

- Innhold av uønskede steinkvaliteter

- Partikkelsammensetning. Er det mye marin leire og silt?

- Innhold av bygg og anleggsavfall. Betong, tegl glass etc

- Glassopor

- Organisk materiale

- Svovel og klorider

- Vurdering opp mot tillatelse og End of waste krav 

(Forurensningsloven kap 5 § 27)

- Sertifiseringer i henhold til Norsk standard

Mottak

Produkt



Produkter

Filterkake 63µm/2 8/16 2/8



Bruksområder
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Sertifisering og bruksområder

Sertifisering

• NS-EN 13043(Asfalt) 

• NS-EN  13242(Ubunden bruk) 

• NS-EN 12620(Betong) 

Bruksområder

• Grøftepukk

• Kabelasand

• Tilslag

• Bygging av kirkegård (god lufting)

• Strøgrus

• Vei, plate og parkeringsplasser

• Gabion

Nes Miljøpark



MILJØPARK - KOMPLIMENTÆR AKTIVITET MELLOM 
PUKKVERK OG DEPONI



FREMTIDENS SIRKULÆRE ØKONOMI
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Takk for meg!


