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Rutine for mottak av rene og forurensede masser 

på Vikan 

På bakgrunn av tillatelsen setter deponieier krav til dokumentasjon av forurensningsgrad i all 

masse som stammer fra områder med grunn til å tro at grunnen er forurenset. Etter bygge- og 

gravekapitlet er det tiltakshaver som har ansvar for å vurdere om det er grunn til å tro at 

grunnen er forurenset. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere massene etter at de er tippet. 

Ved siden av en visuell- og luktkontroll vil vi, hvis det er mistanke om forurensning, ta 

ytterlige prøver på kundens regning.    

Mottak av rene masser til rene massetipp 

For levering av masser på ren massetipp fra områder der det er grunn til å tro at grunnen er 

forurenset, må forurensningsgraden dokumenteres før levering. Forurensningsgraden skal 

dokumenteres via: 

• deklarasjonsskjema for rene masser 

• analyserapporter fra laboratoriet som vedlegg til deklarasjonsskjema 

Analyseresultater skal vurderes på grunnlag av TA-2553 (2009) «Helsebaserte tilstandsklasser 

for forurenset grunn». 

Det skal ikke blandes masser med forskjellig forurensningsnivå for å fortynne forurensningen. 

Vi anser det som nødvendig med 1 blandeprøve pr 500 tonn. En blandeprøve skal bestå av 

minst 5 delprøver og være mest mulig representativ for volumet den beskriver. Massen kan 

undersøkes før eller etter oppgraving. Egnet emballasje for oppbevaring og eventuell 

forsendelse av prøver må være godkjent av analyselaboratoriet (dvs. spesielle 

prøvetakingsposer som kan f.eks. hentes ved Iris Produksjon på Vikan). 

Masser som er forurenset med andre stoffer enn det er satt grenseverdier for, kan ikke 

deponeres på ren massetipp. 

Før start av et graveprosjekt skal tiltakshaver tar kontakt med Iris Produksjon for 

planlegging av gjennomføring av prosjektet. Det skal avklares hvor store mengder det 

handler om, og om massene kan anses som rene masser. 
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Leveringer av rene masser under 100 tonn hvor det ikke er mistanke om forurensning må ikke 

prøvetas og analyseres. Leverte masser underligger vanlig visuell- og luktkontroll. Likevel 

skal deklarasjon for rene masser fylles ut og undertegnes av avfallsprodusent/tiltakshaver.  

Mottak av forurensede masser til deponi 

Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II sier at alt avfall må gjennomgå basiskarakterisering 

før det leveres til deponi. 

Formål 

Sørge for kontrollert mottak av forurensede masser på den måten at deponert avfall ikke skal 

skade miljø og mennesker. 

Kontaktperson 

Alle som er ført opp i denne oversikten skal være kjent med delene av rutinen som berører det 

arbeidet de utfører på anlegget. Driftsansvarlig for deponiet har ansvar for dette. 

Driftsleder:   John Arild Strand Tel.: 478 74 956 

Driftssjef:   Willy Sandmo Tel.: 970 07 561 

Disse må kjenne til alle deler av rutinen og følge de. Bruke godkjent arbeidstøy og relevant 

verneutstyr når situasjonen tilsier det.  

Avfall til deponi 

Alle forurensede masser veies og registreres ved ankomst til anlegg. Visuell kontroll og 

stikkprøvekontroll skal dokumenteres i månedsskjema. Ved leveranser av forurensede masser 

skal forurensningsgraden dokumenteres via: 

• deklarasjonsskjema for forurensede masser 

•  analyserapporter fra laboratoriet som vedlegg til deklarasjonsskjema 

Analyseresultater skal vurderes på grunnlag av TA-2553 (2009) «Helsebaserte tilstandsklasser 

for forurenset grunn». 

Det skal ikke blandes masser med forskjellig forurensningsnivå for å fortynne forurensningen. 
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Vi forbeholder oss retten til å kontrollere massene etter de er tippet. Ved siden av en visuell- 

og luktkontroll vil vi, hvis det er mistanke om større forurensning som er angitt i 

deklarasjonsskjema, ta ytterlige prøver på kundens regning. 

Behandling av avfall 

Mottak av forurensede masser inntil tilstandsklasse 5 (TA 2553) og oljeforurenset jord på 

farlig avfallsnivå. Oljeforurenset jord med en oljekonsentrasjon (>C10-C40) på >5000 ppm 

skal behandles på deponiområdet. Formål er en reduksjon av oljekonsentrasjonen til under 

5000 ppm. Behandlingen skjer via lufting (vending og tilsatt luft) og/eller ved tilsetting av 

mikrofauna (bakterier, algaer). 

Det skal føres en protokoll i månedsskjema som viser start- og sluttdato for behandlingen 

samt konsentrasjonen før og etter behandlingen. 

Før start av et graveprosjekt skal tiltakshaver ta kontakt med Iris Produksjon for 

planlegging av gjennomføring av prosjektet. Det skal avklares hvor store mengder det 

handler om, og hvor stor forurensningsgraden er. 

 

Ved avvik fra denne rutinen forbeholder vis oss retten til å stoppe hele 

leveransen inntil alt nødvendig dokumentasjon iht. denne rutinen er 

bekreftet!    

 

Vi tilbyr: 

• Kartlegging av forurensningsgraden via målrettet prøvetaking på stedet før prosjektets 

oppstart, inkl. sluttrapport til Myndigheter 

• Basiskarakterisering av både rene og forurensede masser 

• Hurtiganalyse av oljeforurensning (ikke akkreditert!) ved bruk av vårt mobilt PID 

(Photo Ionisation Detection) 

• Veiledning/hjelp ved valg av prøvetakingsstrategi og -gjennomføring 
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Vedlegg I: 

Deklarasjonsskjema for rene masser 
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Vedlegg II 

Deklarasjonsskjema for forurensede masser 
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