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Innhold

• NGm3 – hvem er vi

• Hva sier utkast til betongforskriften

• Karakteriseringspraksis for betong - tidligere

• Karakteriseringspraksis etter myndighetenes nye 
tolkning – i dag

• Nyttiggjøringens dilemma - Hvordan hindre spredning 
fra betongavfall

• Avfallsplan som nøkkel for å sikre etterlevelse

• Finnes det nyttiggjøringsprosjekter som kan ha mer 
kontroll på dokumentasjon og overvåking?



Asak Massemottak, Sørumsand

Et unikt massemottak med høy 

gjenbruksverdi: alle mottatte masser 

benyttes til å bygge ny fylkesvei

Lokalisering

Asakvegen 60, 1923 Sørum

GPS: 60.031923, 11.183181

35 km fra Oslo sentrum

Faktainformasjon om deponiet

• Inert deponi, maks 3% TOC

• Restkapasitet 1 mill m3

• Åpningstider: 

• mandag – torsdag 07.00-19.00

• fredag 07.00-13.00

• Samarbeidsprosjekt mellom kommune, 

grunneiere og NGm3

Avfallstyper

• Ren betong m/u armering 

• Lett forurenset betong m/u armering

• Lett forurensede gravemasser

• Inerte masser



Skjørten Massemottak, Askim

Et inert deponi med høy 

gjenbruksverdi: alle mottatte masser 

benyttes til å lage nytt landbruksareal

Lokalisering

Vammaveien 250, 1815 Askim

59.558462, 11.161167

53 km fra Oslo sentrum

Ta av fra E18 mot fylkesveg 115 Skiptvet. 

Kjør 1,5 km og kjør forbi Retura. Avkjørsel til 

deponi på høyre side av fylkesvegen.

Faktainformasjon om deponiet

• Inert deponi, maks 3% TOC

• Restkapasitet 1 mill m3

• Åpningstider: 

• mandag – torsdag 07.00-19.00

• fredag 07.00-13.00

Avfallstyper

• Ren betong m/u armering 

• Lett forurenset betong m/u armering

• Lett forurensede gravemasser

• Inerte masser



Borge Massemottak, Fredrikstad

Et tidligere pukkverk med både 

naturlig og kunstig membran gjør 

dette deponiet godt egnet for farlig 

avfall og alunskifer

Samarbeidspartner

Ole & Peder Ødegaard A/S

Lokalisering

Lilleborgeveien 18,1655 Sellebakk.

GPS: 59.234561, 11.047266

100 km. fra Oslo sentrum 

Faktainformasjon om deponiet

• Ordinært deponi, maks 5% toc

• Tillatelse til enkelte typer farlig avfall

• Restkapasitet 1 mill m3

• Åpningstid: 

• mandag – fredag 07.00-16.00 

Avfallstyper

- Alunskifer

- Asbest

- Gips

- Blåsesand (inkl farlig avfall)

- Muddermasser (inkl farlig avfall)

- Bunnaske (inkl farlig avfall)

- Sandfang (inkl farlig avfall)

- Betong m/u armering  (inkl farlig avfall)

- Forurensede gravemasser (inkl farlig 

avfall)



• Fylkesvei i Akershus

• Godsterminal i Vestfold

• Landbruksarealer i Østfold

• Støyskjerm for skytefelt i 

Akershus

• Miljøforsvarlig håndtering    

lokalt i Hedmark

• Igjenfylling av steinbrudd

Samfunnsnytten av vårt oppdrag



• Hensikt er 

– å øke gjenbruk av betong i stedet for å 
sende til deponi 

– og sikre destruksjon av miljøgiften PCB

• Avklarer hva som anses som ren betong  
tilsv. normverdier for jord

• Forurenset betong skal kunne benyttes i 
nyttigjøringsprosjekter uten å involvere 
myndighetene under visse grenseverdier

• Grenseverdier kun for 4 metaller og PCB - de 
andre påpekes det ikke er av interesse

Innhold i utkast til betongforskrift



Innhold i utkast – forts.

Fastsatt grenser 

1. Når det kan nyttiggjøres uten tillatelse 

2. Når det kan nyttigjøres med med tillatelse

3. Når det må leveres til godkjent mottak

4. Når betongen må saneres før videre håndtering

Av ukjent årsak tror Miljødirektoratet at det vil være 5 x større 

volum i kategori 4 enn 1



Tidligere karakteriseringspraksis

• Metoden basert på at maling, murpuss, fuger og betong er ulike produkter 
og ikke ett produkt som man kan ta blandprøve av – beregne gjennomsnitt 
av

• I mangel for forurensningsklasser for betong ble helsebaserte tilstandsklasser 
benyttet for å si noe om forurensningsgrad under FA

• Tilstandsklasse 4 og 5 ble ofte anbefalt sanert men her er det forskjeller fra ulike 
konsulentselskaper

• Alt over tilstandsklasse 5 ble vurdert som farlig avfall og ble sanert  maling 
fjernet 

• Dette var uavhengig av hvilken miljøgift og forurensningsforbindelse – også sink, 
bly m.m



Ny kontroversiell metode for å angi 

forurensningsgrad i betong

• Ved puss, fuger og maling skal disse fortsatt prøvetas separat-

• Saneringsgrense (tilsvarende FA) kun for fire forbindelser i 
maling- kvikksølv (Hg), bly (Pb), PCB og kadmium (Cd)

• For andre stoffer skal man vurdere tykkelsen på 
malingslaget kontra tykkelse på betong og snittberegne
forurensninggraden av de de to produktene som ett ut fra 
deres respektive tykkelse…(!)

• Når ble malingens tykkelse avgjørende for utlekkingsrisiko 
fra nedknust betong med maling?



Grenseverdier ved nyttigjøring uten 

søknad

Grense (mg/kg) for maling, fuge-, avrettningsmasser eller murpuss

– ∑PCB7: 1 mg/kg 

– Bly: 1500 mg/kg

– Kadmium: 40 mg/kg

– Kvikksølv: 40 mg/kg

– Klorparafiner: under utredning

Grense for snitt av hele betong inkludert maling 

- normverdiene 

 Høres bra ut frem til man skjønner det er snittet som er avgjørende og ikke overflaten 
av avrettingsmasser og maling

 Har begrenset verdi når myndighetene har annonsert ny metode for beregning av 
forurensningsgrad som da vil redusere forurensningsgraden av betongen betydelig



Prinsipper og dilemmaer

• Nyttiggjøringsprinsippet –

– innebærer at man kan finne løsninger hvor avfallsmasser 
erstatte andre masser som ellers ville ha blitt brukt – som oftest 
annen ren fyllmasse eller funksjonsmasse (stein/pukk etc)

– Tiltaket ville funnet sted uansett 

• Man fremmer gjenbruk 

• I dag må man søke om tillatelse fra myndighetene for å få benyttet 
avfall med forurensningsrisiko til nyttiggjøringsprosjekter 

• Nyttiggjøring må i så tilfelle skje i rammer som sikrer 
ubetydelig miljørisiko

• Hvordan sikrer myndighetene det?



Hindrer forslag til vilkår spredning?

• I utkast av forskrift har Miljødirektoratet stilt vilkår om at 

betongen skal legges over grunnvannstand

• Under 0,5 m jord eller fast dekke dvs ingen absolutte  

krav til tetthet 

• Dvs at nedbør i kontakt med avfallet vil kunne genere 

spredning av malingspartikler, samt knust og oppløste 

tungmetaller

• Bør man tenke nytt innen nyttiggjøring – kan man bruke 

nyttiggjøring i kontekst - avfallsforskriftens § 9 for inerte 

deponier?



Spørsmål vi stiller oss

• Burde man revidere veiledere og helsetilstandsklasser for 

forurenset jord også da ?

– ettersom kun kvikksølv, bly og kadmium er i 

myndighetenes søkelys når det gjelder spredning i grunn?

• Vil ny snittberegning friskmelde betong eller er det bare på 

papiret?

• Hva skjedde når konsulenter og tiltakshavere hadde en 

strengere praksis på sanering og isolering av miljøgifter 

enn det myndighetene nå legger opp til?



Transport
selskaper

?
Ferdigattest

Planavd
kommunen

15

Håndteringen av mineralmasse-strømmer i Norge

Bygge/grave-
bransjen

Tiltakshaver

Rivnings-
bransjen

Tiltakshaver

Industrien

Miljø-
kartlegging

Avfalls-
produksjon

Disponerings-
løsning

Bygnings-
materialer
Plan- og
bygningsloven
Tek10/Tek17

Jord
F-loven
Forurensning
s-forskriften
§2

Rene massemottak

Med tillatelse (PBL)

Uten tillatelse 

1 - HA  

2– OA 

3 - IA

Deponier

Med tillatelse (ff§2)

Uten tillatelse (ff§2)

Gjenbruksprosjekter

Kontroll

Avfallsforskr. § 9 & 11

Egen-
kontroll
rapport

Årshjul
Tilsyn

?

Transport

Basis-
karakterisering
Avfallsforskr. §
9 & 11

Fraværende

Fraværende

Mottaks-
kontroll



Avfallsplanen

• Før måtte avfallsplanen sendes inn sammen med søknad om riving
av bygg for å få IG-tillatelser fra kommunen

• Nå - Direktoratet for Byggkvalitet har bestemt at kommunen kun skal 
motta miljøsaneringsbeskrivelsen, men at avfallsplanen ikke er 
nødvendig å sende inn (bare ha liggende)

• En avfallsplan: 

– beskrivelse av hva som er kartlagt av avfall og et estimat av hvor 
mye mengde det er av ulike avfallsfraksjoner, dvs. hva som skal 
gjenvinnes, hva som er farlig avfall og beregning av mengden OA 
og FA betong

• Avfallsplanen er derfor nøkkelen – må denne sendes inn tidlig så 
kan man ikke gjøre justeringer i mengde og fraksjoner i ettertid –
dvs. ikke bli fristet til å jukse



Hvorfor jukse med avfallsplan

• Når man ser på prisingen i prosjekter så ser man at enkelte aktører ligger ekstremt lavt i 
pris. Ofte mindre nye selskaper som har «egen» tilnærming til metode for riving og hvordan 
man håndterer de ulike fraksjonene. Disser vinner anbudet

• Det betyr at useriøse aktører kan få konkurransefordeler ved at ulovlige 
håndteringsmetoder helt klart er rimeligere enn lovlige 

• Dersom ingen ber om å få inn avfallsplanen som var utarbeidet tidlig, så kan denne 
tilpasses kreative ulovlige disponeringsløsninger

• Etterlevelse med regelverk henger sammen med opplevelse av å bli kontrollert

• Myndighetene burde ikke bli lempeligere men på  nytt stille krav til at avfallsplan skal 
sendes inn FØR riving. 

• Videre burde de vurdere å implementere denne på lik måte som miljøsaneringsbeskrivelsen 
i Tek10/17. Da vil man tillegge et større personlig ansvar til virksomhetene som lager 
rapporten.



Ulovlig disponering av betong

• Det finnes mange saker som viser at ikke alle aktørene er tilliten verdig og at det 
foregår mye økonomisk kriminalitet på ulovlig disponering av masser

• Hvordan sørger vi for å sikre at myndighetene følger opp ulovlig 
betonghåndtering? 

• Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for regelverket – de kjenner ikke til 
utfordringen og har full tillitt til bransjen..

• Miljødirektoratet kjenner til utfordringene, men ingen tiltak foreløpig

• Kommunene håndhever regelverket

– Drømmescenario er at  fagdirektoratene og lokalmyndigheter samles til workshop 
for å forstå hvordan de vil løse denne utfordringen

• Kontroller varsles i dag – slik at avfallsplanen kan justeres før tilsynet ankommer

• Drømmescenario: Bruk uanmeldte kontroller i stedet for å varsle kontroller







Hvorfor ikke satse på gjenbruk  -

også i deponier?

• Deponier driftes i henhold til avfallsforskriftens § 9

• Dette sikrer forutsigbarhet og dokumentasjon, og rapportering og tilsyn 

• Men nyttigjøringsprosjekter har ikke samme tett geologisk barriere, 
overvåkingsprogram og kontroll som deponier har

• Inerte deponier som tar imot betong til nyttig formål vil konkurrere med 
nyttigjøringsprosjekter

• Ordinære deponier kan finne nyttigjøringsprosjekter (veg, grøft osv) 
under kontrollerte forhold og få disse volumene godkjent som gjenbruk

• Da vil disse volumene gå inn i myndighetens statistikk som gjenbruk og 
fokus på fortynning og lempelig krav til nyttiggjøring revurderes?



Oppsummering
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• Snittberegning hvor maling inngår har endret måten vi karakteriserer 
betong

– Tidligere FA betong blir lettforurenset

– Lettforurneset betong blir rent

• Men miljørisikoen er ikke lavere og forurensningsforbindelser blir ikke 
isolert

• Begrensede tiltak for å hindre spredning fra nyttiggjøringsprosjekter slik 
utkast foreligger nå

• Nyttiggjøringsprosjekter har ikke samme dokumentasjonskrav – verken 
mottakskontroll eller egenkontrollrapport  

• Risikoen for økonomisk svindel øker ved de grep som Direktoratet for 
byggkvalitet og Miljødirektoratet til en viss grad legger opp til

• Inerte deponier og evt andre deponier som brukfall til nyttiggjøring kan 
bidra inn i myndighetenes register over avfall til gjenbruk



NGm3

with license to fill


