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Hvordan vurdere renhet
på masser
Astrid Holte, senioringeniør

Miljøavdelinga 
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• Kvifor må massar til utfylling og andre tiltak ikkje vere forureina
eller inneheld framande skadelege artar?

• Døme på forureining og framande skadelege artar

• Korleis vurdere og sikre at massar er reine 

• Kort om avfalls- og forureiningsregelverket om det er tid

Korleis vurdere om massar er reine?
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Partiklar fører til nedslamming 
og dårlege levevilkår for livet i 
elver, bekkar og innsjøar. 

Kva forureiningar kan massefyllingar føre til? 

Foto: Artsdatabanken
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• Plast

• Olje

• Ureine massar gir              
avrenning av tungmetall (bly, 
kadmium, kvikksølv osv) og 
miljøgifter (eks PCB)

• Deponering av organiske    
massar gir utslepp av 
klimagassar

• Nitrogen 

• Støv

• Endre pH

Døme på forureining frå massefyllingar

Manglande
kontroll på
massane som
kjem til masse-
fyllingane
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Nokre av desse
artane er truleg
spreidd med 
massar påført i 
samband med 
vegarbeid

Framande artar spreidd med massar

Gyvel

ParkslirekneMispel

Hemlokk
Sitkagran
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Parkslirekne på massefylling

Framande artar spreidd med massar
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I regulering av massefyllingar er 
det ofte krav om: 

“Her skal ein berre nytte “reine
massar”. 

Statsforvaltaren I Rogaland 



Reine massar – kva er det?
8

Jord?
Byjord?
Lett forureina jord?

Slam og massar frå
sluk, sandfang
og 
sedimenterings-
basseng?

Treflis?

Pukk/sprengstein?
Tegl og flis?

Gravemassar?

Myrmassar?

Betong?

Asfalt?

Strøsand/kostemassar?

Blåsesand?

Betongslam?

Grøfterensk?
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• Lett forureina jord, byjord: tungmetall, organiske miljøgifter, olje, ++ frå tidlegare verksemd

• Betong: organiske miljøgifter( PCB), tungmetall (kadmium, bly, kvikksølv), ++ frå tilsetningsstoff, måling og fugar, plastarmering

• Myrmassar: høgt innhald av organisk stoff – kan danne surt sigevatn, låg pH, metangass

• Gravemassar: avhengig av kor dei kjem frå, kva aktivitet har vore på tomta tidlegare, tilkjørte massar?, gartneri?, lager for svillar? 
Bensinstasjon, lager for kjemikal, byjord? Nær hus med PCB-haldig måling?

• Tegl og flis: Tungmetall i glasur, asbest, PCB frå måling, PAH frå piper ++

• Treflis: tungmetall og organiske miljøgifter frå måling, metangass og surt sigevatn frå nedbryting av trevirke

• Pukk/sprengstein: nitrogen frå sprengstoff, fine skarpe partiklar, restar av skyteleidning, plastfiber

• Betongslam: 6-verdig krom, partikler, nedslamming

• Blåsesand: tungmetall og organiske miljøgifter fra materialet som er blåst, vil variere mye

• Strøsand/kostemassar: PAH, tungmetall, restar frå bildekk, plast og anna søppel

• Slam og massar frå sluk og sandfang: massar frå sandfang ved oljeutskillar er farleg avfall, kan innehalde olje, malingsrestar med PCB 
og tungmetall, PAH ++, sandfang frå tunnellar kan innehalde mykje forureing frå tunnellvask

• Asfalt: PAH, skal brukast om att til nyttig føremål som vegar, ikkje til utfylling

• Grøfterensk: asfaltrestar, overflatesøppel, restar av bildekk, PAH, olje, ++

Døme på innhald i ulike typar massar
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• Gyvel

• Kjempespringfrø

• https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-
klima/naturmangfald/framande-artar/

Døme på framande skadelege artar som 
spreier seg med massar

Parkslirekne

Kjempespringfrø
Gyvel

https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/naturmangfald/framande-artar/
https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/miljo-og-klima/naturmangfald/framande-artar/
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For å sikre at massar er «Reine massar» må det definerast i vedtak,  
kontraktar, avtalar og internkontroll kva som er meint: 

«Naturlege jord- og steinmassar som ikkje er forureina over 
normverdien (jf. forureiningsforskrifta kap 2, vedlegg 1) eller inneheld 
framande skadelege artar». 

https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§2-3
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Foto:

Rettleiar M-1243 frå
Miljødirektoratet

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-
naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-
forurenset/

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-forurenset/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-forurenset/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-forurenset/
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• Tydelege avtalar med ein eller få leverandørar

• Informere om krav til massane

• Kunnskap om kor massane kjem frå og kva aktivitet 
som har vore på staden – kartsøk

• Dokumentasjon på kvalitet, vurdere behov for 
prøvetaking og synfaring

• Mottakskontroll, tilpassa omfang på anlegg

• Kontroll av dokumentasjon

• Visuell kontroll av lass

• Stikkprøver og prøvetaking

• Registrering og oppfølging av avvik

• Hindre tilkomst for uvedkomande

• Internkontroll med risikovurdering, rutinar og 
ansvarsplassering

Korleis sikre kvalitet på massane?



Døme på kor ein kan finne forureina jord

• branntomter

• bensinstasjonar

• gartneri

• lager for 
plantevernmiddel

• renseri

• skipsverft

• skytebanar

• småbåthamner

• industri/avfallsanlegg

• riving/rehabilitering av bygningar

• restforureining frå tidlegare 
oppryddingstiltak

• nær eigedomar som er forureina

• område nær hus med PCB-måling

• område med tilkjørte massar, 
tippområde

• eldre og sentrale delar av byar



Grunnforureiningsdatabasen

• Lokalitetar med 
forureina grunn 
eller mistanke om 
forureina grunn

• Mange lokalitetar
er ikkje registrerte

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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• Gjeld førebels ikkje for deponering av ikkje-forureina jord

• Kan likevel ta utgangspunkt i krav i vedlegg 2 for krav til 
dokumentasjon og mottakskontroll

• Må tilpassast risiko og omfang (tid, volum, antall aktører) på 
anlegget

• Avfallsprodusenten har ansvar for basiskarakterisering

• Ma. dokumentere opphav og avfallstype, innhald, utlekking

• Mottakar har ansvar for mottakskontroll

• Kontroll av dokumentasjon, visuell kontroll av alle lass før og setter lossing, 
stikkprøver av minst kvart 100. lass

• Krav til prøvetakingsstrategi

Avfallsforskrifta kap 9 om deponering

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9


14.02.2023

Avfalls- og 
forureiningsregelverket 

- kortversjon
Astrid Holte

senioringeniør

Miljøavdelinga
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Overskytande jord– og 
steinmassar frå
samferdsleutbygging og 
andre anleggsarbeid vil 
normalt vere næringsavfall



Forureiningslova

Plikt til å   K/SF

unngå 

forureining

K

Forbod mot 

forsøpling

SF/MD
Næringsavfall til:

1. lovleg anlegg

2. gjenvinning

SF
Nokre unntak:

Vanleg forureining

frå mellombels 

anleggsarbeid og

landbruk

SF/MD

Avfallsanlegg 

må ha løyve 
viss fare for 

forureining eller 

skjemmande

SF/MD

Kan gje løyve til 

forureining

med vilkår
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Eit massemottak/anlegg som tar 
imot overskotsmassar frå fleire
aktørar og/eller prosjekt, i større 
mengde eller over lengre tid, skal 
reknast som eit avfallsanlegg

Sjå Statsforvaltaren i Innlandet
om krav til løyve for slike anlegg

Kva er eit
avfallsanlegg?

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/avfall-og-gjenvinning/mottak-av-jord--og-steinmasser-ma-soke-om-tillatelse-etter-forurensningsloven/


SF/MD
Krav til deponi

Forureiningsforskrifta

Vurdere          K

om grunnen 

er forureina,

lage tiltaksplan

Normverdien

Avfallsforskrifta

Forskrifter til forureiningslova

SF
Krav til pukkverk

Meldeplikt

Krav til             K  

planeringsfelt:

plan, lage plan, ikkje

forureine

Krav til         SF/MD

handtering av 

farleg avfall

K
Krav til disponering av 

betong og tegl frå

riving



• Kartlegge vasskvalitet

• Mål for vasskvalitet

• Tiltak for å nå måla

• Ta vare på trua og sårbare artar

• Hindre spreiing av framande

skadeleg artar

Naturmangfaldlova Vassforskrifta
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