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Krav til dokumentasjon av rene masser for deponering på massetipp 
 
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.    

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. 

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.  


