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Ordliste
Definisjon

Forklaring

Ansvarssubjekt

Den som er erstatningsrettslig ansvarlig for en skade.

Arrondering

Fysisk utforming av terrenget for deponiet. Skal være
utformet slik at overvann i størst mulig grad føres bort fra
deponiet.

Avfallsdeponi

Et avfallsdeponi er i avfallsforskriften definert som et
permanent disponeringssted for avfall ved lagring av
avfallet på eller under bakken.

Avfallsfraksjon

De ulike typer avfall som en deponerer på et deponi
defineres som avfallsfraksjoner.

Avslutningsfasen

Tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til
deponiet (eller deler av deponiet) er tildekket og avsluttet i
henhold til krav som er stilt av myndighetene.

Avslutningsplan

Plan som beskriver hvordan avslutningsfasen for deponiet
skal utføres.

Basiskarakterisering

Ved basiskarakterisering fastsettes de viktigste
egenskapene til avfallet ved vurdering, klassifisering og
eventuelt analyse.

Deponigass

Den gass som dannes i det organiske avfallet i forbindelse
med nedbrytingen. Deponigass skal som hovedregel
samles opp og brukes til energiutnyttelse, alternativt
fakling.

Driftsansvarlig

Den som har det lovmessige ansvaret for driften av
deponiet. Har ansvaret for at tillatelsen fra forurensningsmyndigheten (og evt. andre myndigheter) følges.

Driftsfasen

Tiden fra oppstart av deponiet fram til avslutningsfasen.
Det vil si den fasen der deponiet mottar avfall.

Etterbruk

Bruk av deponiet etter at det er avsluttet.

Etterdriftsfasen

Tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt hvor
deponiet (eller deler av deponiet) ikke lenger kan medføre
skadevirkninger på ytre miljø og menneskers helse.

Etterdriftsplan

Plan som beskriver hvordan etterdriftsfasen for deponiet
skal utføres.

Farlig avfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen
med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige
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Definisjon

Forklaring
forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr,
jfr. kapittel 11 i avfallsforskriften.

Forurensningsmyndigheten For kommunale og interkommunale deponier er ansvaret
som forurensningsmyndighet delegert til Fylkesmannen.
Grunneier

Eier(e) av grunnen (gårds- og bruksnummer) som
deponiet omfatter.

Grunnvann

Grunnvann er vannet som naturlig befinner seg under
bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt
med vann.

Husholdningsavfall

Avfall fra private husholdninger, herunder større
gjenstander som inventar og lignende.

Inert avfall

Stabilt avfall som ikke gjennomgår noe betydelig fysisk,
kjemisk eller biologisk omdanning (slik som glass, stein,
sand, jord osv.). Se vedlegg 2 for beskrivelse av
mottakskriterier på deponi.

Internkontroll

Det kontrollsystem som driftsansvarlig plikter å etablere i
henhold til internkontrollforskriften.

Kontroll- og
overvåkingsprogram

I henhold til avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg III, skal
deponier ha et overvåkingssystem for sigevann,
overflatevann, grunnvann og deponigass både for
avslutningsfasen og for etterdriftsfasen.

Næringsavfall

Avfall fra offentlige og private virksomheter og
institusjoner.

Ordinært avfall

Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, eksplosivt,
radioaktivt eller smittefarlig avfall. Husholdningsavfall og
næringsavfall som oppfyller disse kriteriene vil normalt
defineres som ordinært avfall.

Overvann

Nedbør, bekker og overflatevann.

Overvannssystem

Det system av grøfter, ledninger og kummer som sørger
for at overvann holdes unna deponert avfall og ledes bort
fra deponiet.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er en plantype i plan- og bygningsloven
(planleggingsloven). Det er en detaljplan med tilhørende
bestemmelser som regulerer bruk, vern og utforming av
arealer og fysiske omgivelser i en kommune.
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Definisjon

Forklaring

Resipient

Luft, elv, vann, vassdrag eller havområde som mottar
utslipp av forurensninger (fra deponiet).

Rettssubjekt

Enhver som kan ha rettigheter og plikter. Ikke bare
mennesker, men også juridiske personer (foreninger,
selskaper, stiftelser) har etter norsk lov rettsevne og er å
betrakte som rettssubjekter.

Rådighetsbegrensning

De lovmessige begrensninger som er satt for bruk av
deponiet. En typisk rådighetsbegrensning vil være at
bygge- og gravearbeider på deponiområdet ikke kan finne
sted uten tillatelse.

Sigevann

Definisjon av vann som siger gjennom et avfallsdeponi.
Sigevannet vil bli forurenset av stoffer som lekker fra
avfallet i deponiet.

Sluttinspeksjon

Sluttinspeksjon utføres av Fylkesmannen og skal sikre at
alle myndighetskrav er oppfylt for at deponiet kan anses
som endelig avsluttet.

Topptetting

De lag med masser eller membraner som legges oppå
avfallet etter at deponiet har opphørt.

Ulovlig forurensning

Ulovlig forurensning er forurensning i strid med
forurensningsloven, forskrift hjemlet i loven eller i strid
med tillatelse gitt i medhold av loven.

Utlekkingsegenskaper

Avfallets evne til å avgi kjemiske stoffer når avfallet er
deponert. Stoffene vil følge sigevannet ut av deponiet, og
kan medføre forurensning.
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1. Innledning
Denne veilederen er et verktøy og hjelpemiddel for avslutning og etterdrift av deponier for
ordinært avfall på land i Norge. Antall deponier i drift reduseres stadig, det vil med andre ord
si at også flere deponier legges ned og avsluttes. Det er mange faktorer det skal tas hensyn
til når et deponi avsluttes, og dette er for mange relativt nye problemstillinger.
Veilederen beskriver hva en må gjøre når et deponi skal avsluttes og hvordan det utføres i
praksis. Videre gis det veiledning rundt etterdriftsfasen som også har mange usikkerhetsmomenter. Veilederen utdyper vedlegg III Kontroll- og overvåkingsprosedyrer i drifts- og
etterdriftsfasen til kapittel 9 i avfallsforskriften - Deponering av avfall. Det gis også en
gjennomgang av ansvarsgrenser i forhold til deponinedleggelse og eierbytte av arealer
deponiet ligger på.
Deponier for ordinært avfall i Norge er av ulik størrelse, forskjellig geografisk plassering og
med ulik avfallssammensetning. I tillegg påvirkes ulike resipienter av de ulike deponiene. Det
er også ulikheter blant deponiene i forhold til økonomi og utredningsomfang i forbindelse
med deponiavslutning. Veilederen tar utgangspunkt i et minste felles multiplum for de ulike
deponiene, slik at veilederen kan brukes av alle som skal avslutte et deponi eller allerede har
avsluttede deponier som behøver miljøoppfølging. Veilederen gjennomgår også krav til
overvannssystem, krav til sigevannsbehandling og krav til håndtering/oppsamling av
deponigass, samt gir eksempler på hvordan kravene kan ivaretas.
Veilederen henvender seg spesielt til kommunale og interkommunale deponier. Den vil
imidlertid også være av interesse for industribedrifter med interne deponier.
I veilederen er det sammenstilt erfaringer som er gjort fra avslutning og etterdrift av deponier.
Her er det i tillegg til norske eksempler, brukt internasjonale erfaringer fra avslutning og
etterdrift av deponier, spesielt erfaringer som er gjort i Sverige.
Veilederen er utviklet på initiativ av Avfall Norge. Veilederen er skrevet av DNV GL (Jens
Laugesen, Angela Miller og Aase Hersleth Holsen) med bistand fra Pär Elander (Elander
Miljöteknik AB), Andreas Pihlstrøm (NHO) og Thomas Henriksen (Lindum AS).
Videre har Avfall Norges styringsgruppe bistått med innspill til veilederen.
Forfatterne vil også rette en stor takk til:





Anne Stine Zakariassen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Gunnar Bråten, IHM
Tarjer Tobiassen og Halvor Røsbak Feragen, Renovasjonsetaten Oslo kommune
Harald Willumsen Østbø, Remiks
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2. Generelle krav til avslutningsfasen og
etterdriftsfasen
Det sentrale lovverket for deponering av avfall er kapittel 9 i avfallsforskriften (tidligere kalt
deponiforskriften). Avfallsforskriften er hjemlet i forurensningsloven. Forskriften gjelder for
alle faser av et deponis livssyklus: driftsfasen, avslutningsfasen og etterdriftsfasen.
Driftsfasen:
Tiden fra oppstart av deponiet fram til avslutningsfasen. Det vil si den fasen deponiet
mottar avfall.
Avslutningsfasen:
Tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til deponiet (eller deler av deponiet) er
tildekket og avsluttet i henhold til krav som er stilt av myndighetene.
Etterdriftsfasen:
Tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt hvor deponiet (eller deler av
deponiet) ikke lenger kan medføre skadevirkninger på ytre miljø og menneskers helse.

Et deponi, eller deler av det, skal avsluttes når den totale tillatte mengden deponert avfall er
oppnådd eller tillatt deponeringshøyde er oppnådd. I enkelte tilfeller kan også deponiets
tillatelse inneholde krav om avslutningstidspunkt.
Driftsansvarlig plikter å varsle forurensningsmyndigheten når deponering av avfall opphører
og når hele eller deler av deponiet skal avsluttes. Et deponi (eller deler av dette) anses å
være i avslutningsfasen når driftsansvarlig har varslet forurensningsmyndigheten. Erfaringer
viser at mange deponier tildekkes etappevis, og at de tildekkede delene av deponiet brukes
til annen håndtering av avfall. Det kan derfor ta lang tid fra en del i et deponi er avsluttet til
forurensningsmyndighet formelt varsles om avslutning.
De generelle kravene til avslutnings- og etterdriftsfasen er gitt i § 9-15 og vedlegg III i
avfallsforskriften. Videre må en ivareta de generelle krav som stilles i vedlegg I i avfallsforskriften. Her stilles det krav til at en skal ha kontroll og overvåking av deponiet i alle faser
slik at en har kontroll over mulige skadevirkninger på mennesker og miljø. Kontroll- og
overvåkingsansvaret gjelder bl.a. vanninntrenging, oppsamling av sigevann og deponigass
og deponiets stabilitet. Forurensningsmyndigheten vil spesifisere sine krav i tillatelsen som
kreves for avslutnings- og etterdriftsfasen, disse kravene vil også inkludere deponiets egen
plan for avslutning og etterdrift.
Overordnede krav til avslutning og etterdrift vil typisk være:






Plikt til å unngå forurensninger
Krav til tiltak ved unormale klimatiske forhold
Krav til bruk av underoperatører
Krav til beredskap
Krav om varsling ved eierskifte
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Plikt å tillate inspeksjoner fra forurensningsmyndigheter

Mer detaljert informasjon om krav til avslutning er gitt i kapittel 3 og om krav til etterdrift er gitt
i kapittel 4 i denne veilederen.

Deponier nedlagt før 1. mai 2002:
Deponier som ble nedlagt før 1. mai 2002 skal være registrert som en lokalitet i
Grunnforurensningsdatabasen (http://grunn.miljodirektoratet.no/) og følges opp av
forurensningsmyndighetene som en grunnforurensningssak. Her er det forurensningsloven (§ 7 om plikt til å unngå forurensning) og del 1, kapittel 2 i forurensningsforskriften
(opprydding i bygge- og gravearbeid) som kommer til anvendelse og ikke
avfallsforskriften.
Avfallsforskriften, kapittel 9 «Deponering av avfall» satte en overgangstid hvor alle nye og
eksisterende deponier måtte ha nye tillatelser eller være avviklet innen 16. juli 2009.
Dersom miljøtilstanden ved et gammelt avfallsdeponi er lite kjent og det er usikkerhet
vedrørende hvilke forurensninger som er på stedet, kan forurensningsmyndigheten
pålegge den ansvarlige for forurensningen å utføre undersøkelser eller tiltak. En del av
de gamle avfallsdeponiene har fått egne krav til kontroll og overvåking.
Ansvar for en grunnforurensningslokalitet (f.eks. et gammelt deponi) må vurderes
konkret. Som hovedregel skal pålegg rettes mot rettssubjektet som forurensningen
skriver seg fra. Det er i tråd med forurenser skal betale - prinsippet og øvrige rettskilder.
Dersom den ansvarlige er ukjent eller ikke lenger eksisterer, kan grunneier være et mulig
ansvarssubjekt for undersøkelser og tiltak.
Myndighet for deponier som ble nedlagt før 1. mai 2002 vil normalt sett være
Fylkesmannen for deponier for husholdningsavfall.
For ytterligere forklaring, se punkt 5.8.

2.1 Plan for avslutning og etterdrift av deponiet
Allerede når den opprinnelige søknaden om tillatelse til drift oversendes forurensningsmyndigheten skal det medfølge et forslag til plan for avslutning og etterdrift. På dette
tidspunktet vil man ha liten kjennskap til nøyaktig hvordan deponiet skal avsluttes og
etterdriftes. Dette plandokumentet må derfor oppdateres i løpet av driftstiden basert på
deponiets utvikling. Dersom det ikke var med et forslag til plan for avslutning og etterdrift i
den opprinnelige søknaden om tillatelse til drift, må det utarbeides en slik plan som sendes til
forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen). Det er viktig at denne planen er så komplett
som mulig, da den danner grunnlag for den videre saksbehandlingen. Det er med
utgangspunkt i denne planen og i dialog med driftsansvarlig at forurensningsmyndighetene
utarbeider de endelige kravene til avslutning og etterdrift.
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Det er klare og tydelige forskjeller på hva en avslutningsplan og en etterdriftsplan skal
inneholde.
Avslutningsplanen skal beskrive hvordan deponiet skal avsluttes, gi informasjon om hvilke
områder som skal sikres og overdekkes, samt hvordan tekniske installasjoner skal sikres.
Typisk innhold i en avslutningsplan vil være:







Kart over deponiområdet som skal avsluttes, gårds- og bruksnummer som er berørt
Tidsplan for avslutning av de ulike delene av deponiet
Kart/tegninger over hvordan deponiet er bygd opp, herunder:
o geologiske forhold
o bunnforhold/tetting
o topptetting, tiltak for å redusere nedbørsinfiltrasjon
o kotehøyder for deponiet
o landskapsmessige utforminger (vegetasjon ol.)
o oversikt over ulike avfallsceller
Hvordan tekniske installasjoner skal sikres fremover (drift, kontroll- og overvåking i
etterdriftsfasen)
Kostnadsestimater og økonomisk dekning for planlagte tiltak

Etterdriftsplanen skal beskrive hvordan den driftsansvarlige skal sikre et tilstrekkelig
vedlikehold, overvåking og kontroll av deponiet så lenge forurensningsmyndighetene mener
det er nødvendig for å hindre forurensningen. Typisk innhold i en etterdriftsplan vil være:









Kart/oversikt over målepunkter for sigevann, setningskontroll osv.
Beskrivelse av sigevannets mengder og sammensetning av forurensninger
Beskrivelse av grunnvannsnivå og overflatevann (vannkvalitet oppstrøms og
nedstrøms)
Kart/oversikt over utforming av overvannssystem
Mengder, kvalitet på gass, informasjon om driftsparametere (driftstid, energiutnyttelse
og fakling)
Kart/oversikt over deponigassanlegg
Vedlikeholdsplaner for driftsutstyr
Overvåkingsprogram – prosedyre for kontroll og overvåking i etterdriftsfasen

I tillegg til de ovennevnte punkter, vil forurensningsmyndigheter ofte etterspørre utdypende
informasjon om deponiets historie, som for eksempel hvilke avfallsfraksjoner som er
deponert i deponiets levetid og oversikt over reguleringsforhold og planlagt etterbruksformål.

2.2 Etablering av internkontroll for avslutnings- og etterdriftsfasen
i henhold til internkontrollforskriften.
Internkontroll er et begrep som er tatt i bruk på flere områder og refereres til i flere lover,
forskrifter og veiledninger. Forurensningsmyndigheten vil stille krav om internkontroll for
avslutning og etterdrift av deponiet.
Internkontroll er kort sagt en systematisk måte å arbeide på med formål å fremme en god
avslutning og etterdrift av deponiet. Det å arbeide systematisk med dette skal også bidra til å
11

sikre at man overholder de tillatelser og forskrifter som gjelder. Det betyr at det må etableres
gode rutiner for alle prosessene som inngår i avslutningen av deponiet og gode rutiner for
etterdriften, slik at deponiet kan dokumentere at alle krav som er stilt av forurensningsmyndigheter overholdes. I praksis betyr dette at det overordnede ansvaret for å påse at
internkontrollen ivaretas påligger driftsansvarlig.
I tabell 1 gjennomgås de viktigste paragrafene i internkontrollforskriften som skal ivaretas i
avslutnings- og etterdriftsfasen.
Tabell 1: Krav i internkontrollforskriften relatert til avslutnings- og etterdriftsfasen.

§

Betydning

IK § 5.1

Ha oversikt over de lover og forskrifter som er særlig viktige for avslutning og etterdrift av
deponier. Dette er viktig for å vite hvilke tiltak som må settes i gang og hva som skal
dokumenteres.

IK § 5.2

Arbeidstakerne som jobber på deponiet skal ha nok opplæring og kunnskap om arbeidet ved
deponiet til å kunne gjøre dette på en trygg måte, og for å unngå miljøbelastninger. Her er det
viktig at driftsansvarlig tar de ansatte med på råd slik at de medvirker til en bra drift av anlegget.

IK § 5.3

IK § 5.4

Det skal finnes en beskrivelse av hvilke målsetninger driftsansvarlig har for avslutning og
etterdrift av deponiet. Dette skal gi en pekepinn om hva man ønsker å oppnå med området i tiden
fremover.

IK § 5.5

Det skal finnes en beskrivelse av hvordan arbeidet med avslutning og etterdrift er organisert.
Hvem har ansvar for hva og når.

IK § 5.6

Det skal finnes en beskrivelse av hvilke kartlegginger og risikovurderinger som ligger til grunn for
overvåkingsprogrammet. Hvilke rutiner er det man må ha på plass for å kunne kontrollere at krav
som stilles av forurensningsmyndigheter overholdes, f.eks. utslippskrav. Dette kan blant annet
være beredskapsplan ved høye nedbørsmengder. Hele hensikten er å ha gode planer, tiltak og
rutiner for avslutning og etterdrift av deponiet.

IK § 5.7

Det skal finnes en beskrivelse av rutiner man har på plass når det oppstår avvik, inkludert
hvordan de registreres, behandles og dokumenteres. Dette kan f.eks. være ved for høye utslipp,
setninger i deponiet og skader på infrastruktur, brann, osv.

IK § 5.8

Driftsansvarlig (gjerne ansvarlig leder i organisasjonen) skal regelmessig gjennomgå arbeidet
som foregår ved deponiet for å sikre at for eksempel etterdrift av et deponi fungerer som det skal,
dvs. at resultater og dokumentasjon er i henhold til gjeldende lover, forskrifter og tillatelser.

Internkontroll bygger på de samme grunnleggende prinsipper som de internasjonale
standardene (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007). Mange deponier
har i tillegg valgt å sertifisere deponivirksomheten i henhold til de internasjonale
standardene, men dette er frivillig.
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Internasjonale standarder som brukes til å sertifisere deponivirksomhet:
ISO 9001:2015 angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den gir
oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester
som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan
man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med.
ISO 14001:2015 angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan
bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. Denne internasjonale standarden er beregnet på
å brukes av organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk
måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftbegrepet.
OHSAS 18001:2007 beskriver kravene til en organisasjons styringssystemer for
arbeidsmiljø. Den dekker temaer som planlegging, fareidentifikasjon, risikovurdering,
arbeidsmiljøledelse, bevissthet og kompetanse, opplæring, kommunikasjon, beredskap og
respons, ytelsesmåling og forbedringsaktiviteter.

2.3 Ansvarlig myndighet for avslutning og etterdrift
I henhold til § 29 første ledd i forurensningsloven er det Fylkesmannen som er delegert
myndighet for alle avfallsanlegg, med unntak av behandlingsanlegg for farlig avfall og anlegg
for opphugging av utrangerte offshoreinstallasjoner. Det vil si at den myndighet som skal
følge opp og gi tillatelser til avslutning og etterdrift av deponier med ordinært avfall er
Fylkesmannen.
Avfallsforskriften kapittel 9 «Deponering av avfall» har regler om deponering av avfall og
Fylkesmannen er delegert myndighet etter denne forskriften.
Miljødirektoratet har faglig instruksjonsmyndighet og veiledningsansvar overfor
Fylkesmannen. Eventuelle forvaltningsklager skal sendes Fylkesmannen. Fylkesmannen
kan endre eller oppheve sitt eget vedtak. Dersom Fylkesmannen opprettholder sitt vedtak
sendes saken til Miljødirektoratet. Klager vil motta kopi av Fylkesmannens
oversendelsesbrev til Miljødirektoratet og har anledning til å kommentere dette.
Driftsansvarlig bør ha god kontakt med kommunen når det er planer om endring av
arealbruken der deponiet befinner seg. Kommunen har det overordnede ansvaret for
arealbruken etter plan- og bygningsloven og skal sikre en trygg arealbruk og ivareta
miljøhensyn for deponiarealet. Kommunen må være særlig aktsom dersom deponiet
planlegges omregulert til mer følsom arealbruk.
En annen type deponier er interne deponier som industribedrifter har for sitt eget avfall
(produksjonsavfall). Et slikt deponi vil ha tillatelse fra Miljødirektoratet og ikke
Fylkesmannen.
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2.4 Finansiell garanti
I henhold til § 9-10 i kapittel 9 i avfallsforskriften skal ethvert deponi ha tilfredsstillende
finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av
tillatelsen vil bli fulgt, herunder avslutning og etterdrift.
Størrelsen på den finansielle garantien (også kalt avslutnings- og etterdriftsfond) skal være
slik at den dekker alle kostnader ved avslutning og etterdrift av deponiet og eventuelle andre
forpliktelser som følger av tillatelsen, i en periode på minst 30 år.
Tillempingen i praksis har vært slik at kommunalt eller interkommunalt eide deponier har fått
godkjent at det sendes et brev til Fylkesmannen hvor kommunen(e) påtar seg det finansielle
ansvaret.
For deponier som eies av et aksjeselskap har den finansielle garantien normalt vært innbetalt
på en sperret konto pantsatt til fordel for Miljødirektoratet. Den finansielle garantien for et
aksjeselskap kan etableres ved at det bygges opp fondsavsetninger. Forurensningsmyndigheten vil kreve dokumentasjon på at fondet er sikret til avslutning og etterdrift av
deponiet om virksomheten nedlegges. Fondet må ikke kunne bli brukt til andre formål, eller
bli utsatt for annen kreditorpågang om deponiet legges ned eller slås konkurs. Det må
dokumenteres at myndighetene har adgang til å disponere de avsatte midlene/fondet dersom
virksomheten opphører.
Nærmere krav til den finansielle garantien vil normalt følge som en del av tillatelsen til
deponiet.
Hvordan en skal beregne den finansielle garantien gis det veiledning om i «Veileder om krav
til finansiell garanti for avfallsdeponier», TA 2150/2006, utgitt av Miljødirektoratet. Veilederen
foreslår at beregningen baseres på et anslag over kostnader for de ulike tiltak ved avslutning
og i etterdriftsperioden. Den beregnede kostnaden fordeles så på de enkelte år som driften
foregår frem til avslutning. Den beregnede nåverdien av disse kostnadene vil så gi et anslag
på kravet til størrelse på garantien/sikkerhetsstillelsen.
Driftsansvarlig plikter å avklare om garantiens form og størrelse kan aksepteres av
Fylkesmannen.
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3. Avslutningsfasen
3.1 Hva skal utføres i avslutningsfasen?
I avslutningsfasen har deponeringen av avfall opphørt og deponiet skal klargjøres slik at det
kan gå over til etterdriftsfasen. I avslutningsfasen blir normalt hele eller deler av deponiet
tildekket (topptetting).

3.2 Krav til topptetting ved avslutning av deponi
I henhold til avfallsforskriften, Vedlegg I, kan forurensningsmyndigheten sette krav om
topptetting dersom det anses nødvendig for å forebygge sigevannsdannelse. I de fleste
tilfeller vil det bli satt et slikt krav av forurensningsmyndigheten.
Figuren nedenfor viser en typisk oppbygging av en topptetting med arronderingslag underst
for avslutning av et deponi.

Figur 1: Topptetting av deponi med de forskjellige sjiktene.

Topptettingen skal lede størsteparten av nedbørsvann bort fra deponiets overflate, slik at det
unngår å bli sigevann eller blandes med sigevannet fra avfallet i deponiet. Det er derfor viktig
at materialene som brukes over tettingslaget er rene, inerte materialer som ikke bidrar til
forurensning av nedbørsvannet.
Det må imidlertid vurderes lokalt hva som er nødvendig for å etablere en tilfredsstillende
topptetting ved avslutning av et deponi. Forurensningsmyndigheten skal stille krav som
ivaretar hensynet til miljøet og eventuell framtidig bruk av området.
Det gis mulighet for å velge andre tekniske løsninger for topptetting for avslutning av deponi.
Det kan f.eks. være løsninger som er bedre både teknisk og økonomisk for deponiet det
gjelder, eller det kan være en løsning hvor man ønsker å gå bort fra tettelag, for å legge til
rette for god gassproduksjon ved å tillate noe vann å trenge ned. Slike løsninger legges frem
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for Fylkesmannen i forbindelse med plan for avslutning og etterdrift av deponiet.
Fylkesmannen kan da vurdere å gi tillatelse til den alternative løsningen.
I det følgende gjennomgås de forskjellige lagene som inngår ved etablering av topptetting.
Krav til topptetting ved avslutning av deponi er beskrevet mer i detalj i veileder til deponiforskriften (nå avfallsforskriften, kap. 9) TA 1951/2003.
Terrengarrondering i forkant av etablering av topptetting
Ved avslutning av deponi skal det i forkant av etablering av en topptetting foretas en
terrengarrondering, dvs. en fysisk utforming av terrenget for deponiet som danner et jevnt
underlag for topptettingen. Terrengarronderingen skal være utformet slik at overvann i størst
mulig grad føres bort fra deponiet. Dersom det er behov for ekstra masser til terrengarrondering kan disse massene f.eks. være avfallsmasser av egnet kvalitet (faste, ikke
kompressible).

Figur 2: Arrondert deponi. Foto: Lindum AS.
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Gassdreneringslag
Dersom det er gassproduksjon i deponiet anbefales det ved avslutning av et deponi- eller
deponiområde å legge et gassdreneringslag på toppen av avfallet, slik at deponigassen kan
samles opp under et tett dekke og ledes bort kontrollert.
Tettingslag
Over gassdreneringslaget bør det legges et tettingslag bestående av et impermeabelt
minerallag. Et impermeabelt minerallag vil ha to funksjoner. Det vil være et lokk som samler
opp eventuell deponigass, slik at gassen kan tas ut og energiutnyttes/fakles, og det vil
forhindre nedbørsvann i å trenge ned i deponiet. For å sikre en fortsatt nedbrytning av
biologisk nedbrytbart avfall etter at deponiet er avsluttet vil det være en forutsetning at man
har tilførsel av vann. Dette kan enten gjøres ved å ha et kontrollert, men begrenset innsig av
vann gjennom topptettingen, eller ha et system for resirkulering av sigevann gjennom avfallet
i deponiet.
Det er ikke angitt minimum tykkelse på det impermeable minerallaget som skal danne
topptettingen, men hensikten med laget er å sikre at deponigass ikke siver ut av deponiet og
at store mengder nedbør ikke trenger inn og fører til utvasking av farlige stoffer.
Dreneringslag
På minerallaget anbefales det et dreneringslag på minimum 0,5 m, som skal forhindre at
vann hoper seg opp på deponioverflaten og bidra til å lede størsteparten av overflatevannet
bort fra deponiområdet.
Toppdekke
Til slutt avsluttes topptettingen med et toppdekke. Toppdekket skal beskytte de
underliggende lagene mot tilstopping, uttørking og tele. For toppdekket anbefales en
tykkelse på > 1 m.
Tabell 2 viser en sammenstilling av anbefalte lag i arrondering og topptetting samt anbefalte
tykkelser (avfallsforskriften, vedlegg I og TA 1951/2003).
Tabell 2: Anbefalte lag i arrondering og topptetting (fra TA 1951/2003).

Deponilag (arrondering og topptetting)

Ordinært avfall

Farlig avfall

Toppdekke > 1 m

Anbefalt

Anbefalt

Dreneringslag > 0,5 m

Anbefalt

Anbefalt

Impermeabelt minerallag (tettingslag)

Anbefalt

Anbefalt

Kunstig tetningsmembran
Gassdreneringslag
Arronderingslag
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Ikke påkrevd

Anbefalt

Anbefalt

Ikke påkrevd

Ved behov

Ved behov

Tabell 3 viser de forskjellige lagenes egenskaper og funksjon samt hvilke materialer som er
typiske for lagene.
Tabell 3: Topptetting beskrevet i detalj.

Deponikategori

Egenskap/Funksjon

Materiale

Toppdekke > 1 m
(anbefalt tykkelse)

Toppdekket skal beskytte
dreneringslaget mot tilstopping og det
impermeable minerallaget mot
uttørking og påvirkning av telehiv.

Toppdekket kan bestå av diverse
jordmasser eller kompost. Disse vil
normalt være basert på tilgangen
lokalt i området.

Toppdekket vil normalt også virke som
grunnlag for vegetasjonsetablering, og
fungere som et magasin for
nedbørsvann som seinere kan
avdampe.

Kornstørrelsen må tilpasses slik at
utvasking av finmasser til
dreneringslaget ikke vil skje.

Dreneringslag > 0,5 m
(anbefalt tykkelse)

Dreneringslaget skal hindre at vann
blir stående over tettingslaget og
redusere mengden vann som kan
trenge ned i avfallet. Skal til dels også
fungere som beskyttelse for
tettingslaget under.

Masser som pukk, grus og sand med
permeabilitet og andre egenskaper
egnet til formålet.
Det finnes ingen konkrete krav til
permeabiliteten i forskrifter eller
veiledere, men et typisk
dreneringslag kan bestå av pukk
med kornstørrelse 4 – 32 mm.

Impermeabelt minerallag
(tettingslag)

Tettingslaget skal redusere
vanngjennomtrengningen til avfallet i
deponiet.

Finkornede masser som kan
komprimeres, f.eks. leirholdig jord.
Dersom man ikke har tilgang til
leirholdig jord, kan man vurdere å
bruke f.eks. bentonittleire.
En permeabilitet på K = 1,0 x 10-9
m/sek vil normalt redusere
vanngjennomtrengningen til i
størrelsesorden 20 – 50 mm/år.

Gassdreneringslag

Gassdreneringslaget skal sørge for å
samle opp gassen og muliggjøre
evakuering av gassen. Dette betyr at
gassdreneringslaget skal være
tilstrekkelig permeabelt.

Masser med tilstrekkelig høy
permeabilitet til å transportere gass.
Gassdreneringslag bør ha en
kornstørrelse som sand eller grovere.
Massene kan med fordel være avfall
med passende kornstørrelse.
Gassdreneringslaget trenger ikke
være kontinuerlig over hele deponiet,
men kan legges i striper.

Arronderingslag

Terrengarronderingen skal sørge for at
deponiet blir utformet slik at overvann i
størst mulig grad føres bort fra
deponiet.
Arronderingslaget skal også fungere
som underlag for de øvrige lagene i
topptettingen, hvilket innebærer
tilstrekkelig bæreevne og jevnhet.

Dersom det er behov for ekstra
masser til terrengarrondering kan
disse massene være avfallsmasser
av egnet kvalitet (faste, ikke
kompressible). Dette kan f.eks. være
bunnaske fra forbrenningsanlegg.
Et typisk krav fra Fylkesmannen er at
deponiets overflate bør ha et fall på
minst 5 % etter setninger.
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Tekniske utfordringer ved etablering av topptetting:


Utlegging av tettingslag:
Tettingslaget består i de fleste tilfeller av leirholdige masser. Det kan være en betydelig utfordring å få lagt
ut og pakket leiren slik at den er homogen og tett.
Det finnes to måter for å unngå problemer med dette:
1. Legge ut og pakke leirmaterialet i flere tynne lag.
2. Ved opphold i arbeidet må leiroverflaten beskyttes mot uttørking. Videre må avsluttet utlagt leire
tildekkes løpende.



Sammenblandinger av lag:
I noen tilfeller kan kornstørrelsen mellom toppdekket og dreneringslaget være så forskjellig at man får en
sammenblanding av lagene.
Det finnes to måter å hindre dette:
1. Geotekstil legges mellom lagene.
2. Kornstørrelsene i lagene tilpasses etter filterkriterier slik at sammenblanding unngås.



Uttørking og tele i tettingslaget:
Dersom det oppstår uttørking og/eller tele i tettingslaget vil permeabiliteten i dette laget øke. Dette kan
medføre økt sigevannsdannelse.
Det finnes tre måter å hindre dette:
1. Tettingslag som ikke er følsomt for uttørking og tele kan brukes. Slike tetningsmaterialer vil typisk
være bentonittmatter eller geomembraner.
2. Øke tykkelsen til toppdekket slik at uttørking og tele ikke når ned.
3. Bruke masser med spesielt god isolasjonsevne i toppdekket. Dette gjelder spesielt hvis tele er
utfordringen. Erfaringer fra Sverige viser at kompostjord normalt fungerer bedre som isolasjon
enn morenemasser.



Utglidninger i topptettingen:
Tettingslaget (leirholdige masser) kan i noen tilfeller ha lav skjærstyrke slik at det kan oppstå utglidninger
når skråningene er lange og bratte. Det betyr at det ved hvert enkelt tilfelle bør gjøres en
stabilitetsvurdering.

Fylkesmannen har også i mange tillatelser til avslutning og etterdrift satt krav om maksimalt
innehold av forurensningsstoffer i masser som skal benyttes i topptetting. Det gjelder masser
som brukes i toppdekket over gassdreneringslaget eller som dekkmasser over avfallet for å
få riktig form på deponiets overflate. Disse skal da ikke overstige akseptverdiene i tabellen
under.
Tabell 4: Eksempler på krav til forurensningsnivå for masser i topptetting i tillatelser til avslutning og
etterdrift fra Fylkesmannen.

Masse

Krav/Akseptkriterium

Masser over impermeabelt/tetteste lag

Maksimalt innhold skal ikke overstige
Miljødirektoratets normverdier1, jf.
forurensningsforskriften kap. 2.
NB! Dersom kompost brukes, gjelder
gjødselvareforskriften.

Masser i impermeabelt/tetteste lag samt masser
mellom impermeabelt/tetteste lag og avfallet.

Skal overholde mottakskriteriene for lettere
forurensede masser på deponi for inert avfall1, jf.
avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt 2.1.

1 Miljødirektoratets

normverdier og mottakskriteriene for lettere forurensede masser på deponi for inert avfall er
presentert i Vedlegg 2.
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3.3 Krav til overvannssystem
For deponier hvor det kan tilføres vann fra omgivelsene må det finnes et avskjærende
overvannssystem som leder mest mulig av overvannet bort fra deponiet. Overvannssystemet
skal vedlikeholdes og rehabiliteres eller utvides etter behov, slik at minst mulig overvann
tilføres deponiet. Et typisk krav fra Fylkesmannen er at overvannsledninger, overvannskummer, overvannsgrøfter, bekkeinntak og bekkelukkinger skal kontrolleres minst to ganger i
året og at nødvendige utbedringer skal foretas etter behov.
På figuren under vises hvordan et overvannssystem kan etableres på et deponi. I dette
tilfellet er det lagt en grøft med bentonitt (leire) i ytterkant av det området hvor avfallet
deponeres.

Figur 3: Skisse som viser et planlagt overvannssystem for Grendstøl avfallsplass i Tvedestrand
kommune. Grøft med bentonitt som samler opp overvannet er tegnet med blå skravert linje. Kilde: Risør
og Tvedestrandregionens avfallsselskap (2011).
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3.4 Krav til sigevannsbehandling
I de fleste tilfeller skal sigevannsbehandlingen fortsette i avslutnings- og etterdriftsfasen.
Mengde sigevann vil reduseres i denne fasen, hvilket innebærer at det er mulig å søke
forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen) om en reduksjon i overvåkingsprogrammet. Et
eksempel på system for oppsamling av sigevann er vist i Figur 4.

Figur 4: Kart over rørledninger for sigevannet (mørke blå) og deponigass (lys blå). Figur fra Indre
Hordaland Miljøverk.

3.5 Krav til håndtering/oppsamling av deponigass
Dersom det er gassproduksjon i deponiet skal det i avslutnings- og etterdriftsfasen fortsettes
med oppsamling av deponigassen. Et eksempel på system for oppsamling av deponigass er
vist i Figur 4. Fylkesmannen vil inspisere oppsamling av deponigass under sine befaringer og
kan pålegge driftsansvarlig utbedring av effektiviteten av anlegget.
Det skal kontrolleres for deponigass i blant annet ledningsanlegg og kummer for overvann,
vann, spillvann og elektriske kabler. Dette skal kontrolleres minimum en gang i året i tråd
med internkontrollen. Deponigass (metan) er eksplosiv i området 5 – 15 % i blanding med
luft.
Tabellen nedenfor fra Naturvårdsverket i Sverige gir en oversikt over når det vil være behov
for innsamling av deponigass.
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Tabell 5: Behov for gassinnsamling avhengig av årlig mengde deponert metangenererende avfall, og
antall år med deponering (Naturvårdsverket handbok, 2004:2).

Avfall

1000 tonn/år

3000 tonn/år

5000 tonn/år

10000 tonn/år

5 år

Ikke behov for
gassinnsamling

Ikke behov for
gassinnsamling

Ikke behov for
gassinnsamling

Må undersøkes
nærmere

10 år

Ikke behov for
gassinnsamling

Ikke behov for
gassinnsamling

Må undersøkes
nærmere

Gassinnsamling

20 år

Ikke behov for
gassinnsamling

Må undersøkes
nærmere

Må undersøkes
nærmere

Gassinnsamling

40 år

Ikke behov for
gassinnsamling

Må undersøkes
nærmere

Gassinnsamling

Gassinnsamling

År med
deponering

Figur 5: Etablering av grøft for oppsamling av deponigass. Foto: Lindum AS.

3.6 Beregning av mengde materiale som trengs til å avslutte et
deponi
Den største usikkerheten ved estimat av masser som trengs for å avslutte et deponi vil knytte
seg til mengden arronderingsmasser. Mengden arronderingsmasser vil først og fremst
avhenge av deponiets form. Det finnes eksempler på at behovet for arronderingsmasser vil
være inntil dobbelt så stort som for øvrige masser.
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Et eksempel på mengde masser som trengs for å avslutte et mindre deponi med et areal på
40 000 m2 (beregnet for hele deponiet):





Volum tilkjørt til arrondering: 30 000 m3
Tettingslag: 20 000 m3 (0,5 m)
Dreneringslag: 20 000 m3 (0,5 m)
Toppdekke: 40 000 m3 (1,0 m)

Det vil si at det går med ca. 110 000 m3 masser for å avslutte dette deponiet, hvilket tilsvarer
en fyllingshøyde på 2 m (eksklusive arronderingsmasser).

3.7 Hvilken sluttdokumentasjon for avslutningsfasen skal
oversendes Fylkesmannen?
Når avslutningen av deponiet er gjennomført skal dokumentasjon for dette oversendes
Fylkesmannen. Fylkesmannen vil normalt kreve følgende dokumentasjon:


Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene.



Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg.



Eventuelle forslag til endringer i overvåkingsprogrammet for etterdriftsfasen.



Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av alle prøvepunkter for overvann,
grunnvann og sigevann. Alle prøvepunkter skal også angis med en entydig merking i
terrenget.



Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger. Alle
målepunkter skal ha en entydig merking i terrenget.



Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner.



Profiler av endelig toppdekke på alle felter av deponiet.

Kravene gjengitt over er basert på gjennomgang av en rekke dokumenter fra Fylkesmenn
med krav til dokumentasjon for avslutning.

3.8 Hva inngår i en avslutningsinspeksjon som utføres av
Fylkesmannen?
Driftsansvarlig skal senest en måned etter at deponiet er avsluttet sende melding til
Fylkesmannen og be om avslutningsinspeksjon.
Ved avslutningsinspeksjonen sjekker Fylkesmannen at alle kravene for avslutning som
driftsansvarlig har fått er oppfylt.
Ved manglende dokumentasjon eller utførelse av pålagte krav kan Fylkesmannen sende et
oppfølgende skriv med pålegg om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og/eller utføre
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nødvendige tiltak. Fylkesmannen har også mulighet for å ilegge bøter (eller fengsel) hvis det
skjer en overtredelse av pålegg som har vært forsettlig eller uaktsom.

3.9 Hvordan estimeres kostnader i avslutningsfasen?
Den normale måten å estimere kostnader i avslutningsfasen er å først sette opp
kostnadskomponenter som inngår i avslutningen (se kapittel 3.9.3). Siden estimeres
kostnaden basert på summen av de enkelte kostnadskomponentene. I kapittel 3.9.1 og
kapittel 3.9.2 gis eksempler på kostnader for avslutning av deponier med forskjellige
størrelser.
3.9.1 Eksempel på kostnader for avslutning av et stort deponi
Grønmo Avfallsanlegg er et avfallsdeponi for ordinært avfall i Oslo kommune som var i drift
frem til 2007 og var i sin tid Norges største deponi (7 mill. m3 avfall, et areal på ca. 530 daa,
avfallsdybder 15-25m). Avslutningen har tatt tid; avslutningsplanen ble sendt inn for første
gang i 2005, og ble deretter revidert i 2009. Planen er nå at deponiet skal være avsluttet i
2018 (mer informasjon om deponiet er i kapittel 6.2).
Kostnadene for avslutningen av deponiet på Grønmo er store og er et resultat av at deponiet
og arealene er store, samt et resultat av en del lokale forhold. Eksempler på fordyrende
poster i grunnkalkylen er:
 Deponiavslutningen er tilpasset planlagt etterbruk, etter bestilling fra byrådsavdeling
for miljø og samferdsel. Det har ført til en endring i terrengarronderingen, etablering
av en turvei gjennom området, etablering av åpen bekk langs turveien og etablering
av to dammer (rent vann) på deponiområdene.
 Klima- og miljøambisjoner i Oslo har ført til en ekstra satsning på gassanlegget.
 Høy sigevannsstand i deponiområdene og krav fra Fylkesmannen om at denne skal
senkes (for å legge til rette for bedre nedbrytning og bedre gassoppsamling).
 Etablering av gassoksidasjonslag/vekstlag på 30 cm i toppdekket.
 En intern prosjektgruppe på 3 personer i hele prosjektperioden, for å utnytte
deponikompetanse og lokalkunnskap, for å ha god kontroll over prosjektet, for å
videreutvikle internkontrollsystemet og for å få til en god kompetanseoverføring
(ettersom etterdriftsansvaret skal overføres til en annen etat).
 Usikkerhet rundt tilgang til og pris på rene masser til toppdekkingen, gjorde at man
budsjetterte med en kostnad for dette i tilfelle man ikke kunne få gratis masser.

Grunnkalkyle for avslutning av Grønmo
I Tabell 6 er prosjektets grunnkalkyle for avslutningen vist.
Tabell 6: Grunnkalkyle for avslutning av Grønmo, eks. mva.

Budsjettpost

Delkostnad NOK

Felleskostnader (rigg og drift)

NOK (avrundet)
13 000 000

Vedlikehold/reparasjon av eksisterende gassanlegg
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16 000 000

Vedlikehold og oppgradering av gassreguleringshus
Gjennomføre tiltak for å øke gassproduksjonen ved å
vanne med vann eller sigevann i tørre områder

5 000 000

System for gass

21 000 000
3 000 000

Renseanlegg for sigevann

14 000 000

System for kontroll av sigevannstand

System for sigevann

17 000 000

System for overvann

16 000 000

System for automatisk overvåking

10 000 000

Landskapsarbeider / Sluttarrondering

28 000 000

Sum entreprisekostnad

105 000 000

Prosjektering

11 000 000

Administrasjon

25 000 000
4 000 000

Bikostnader

300 000

Forsikring gebyrer o. l

Generelle kostnader

40 300 000

Sum byggekostnad

145 300 000

Kostnaden for avslutning på ca. 145 mill. NOK og 530 daa areal gir en pris på ca. 275
NOK/m2.
3.9.2 Eksempler på kostnader for avslutning av middels og små deponier
Nedenfor er det gitt eksempler på kostnader for avslutning av et middels stort og et mindre
deponi.
Avslutning av et middels stort deponi
Avslutning av middels et stort deponi på 75 000 m2 ble nylig utført i Sverige. Avslutning av
deponiet ble utført med større krav til toppdekkets kvalitet enn hva som er normalt. Det var
fordi det var spesielle krav til toppdekket om at det skulle ha stor bæreevne og ha
vekstetablering. For øvrig var det en sammenlignbar konstruksjon med det som er beskrevet
i kapittel 3.2.
Kostnad for entreprisen var 32,0 mill. NOK (430 NOK/m2).
Avslutning av et mindre deponi
Avslutning av et lite deponi på 30 000 m2 er nylig utført i Sverige. Avslutning av deponiet ble
utført på lignende måte som beskrevet i kapittel 3.2 (eksklusive arrondering men inklusive
alle øvrige lag).
Kostnad for entreprisen var 11,4 mill. NOK (380 NOK/m2).
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Kostnaden for Grønmo og eksemplene fra Sverige er ikke direkte sammenlignbare. I
kostnaden for Grønmo er også kostnader for diverse andre arbeider inkludert mens for
prosjektene i Sverige er kostnaden bare for etablering av topptettingen. Til tross for dette har
de svenske prosjektene en høyere m2 pris, sannsynligvis fordi Grønmo kan fordele
kostnadene på et meget stort areal.
3.9.3 Kostnadskomponenter i avslutningsfasen
I Miljødirektoratets «Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier« (TA2150/2006) inngår en oversikt over kostnadskomponenter som kan inngå ved avslutning av
et deponi.
Denne oversikten er gjengitt i en lett omarbeidet form i Tabell 7 nedenfor. Oversikten kan
brukes som en «huskeliste» ved beregning av kostnader for avslutningsfasen.
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Tabell 7: Kostnadskomponenter ved avslutningsfasen (fra Miljødirektoratets veileder TA 2150/2006).

Type
kostnader

Kan omfatte følgende
kostnadskomponenter

Administrative





kostnader



Dokumentasjon av deponianlegget












Administrasjon og prosjektoppfølging
Utarbeidelse av riveplan og etterbruksplan for deponiområdet
Evt. ajourføring av reguleringsplanen og reguleringsbestemmelser med
begrensninger for bruken av området/ evt. etablering av tinglyste
rådighetsbegrensninger
Utarbeidelse av beredskapsplan
Utarbeidelse av etterdriftsbudsjett

Innmåling av deponiets ytterbegrensning og overflate (kotehøyder)
Etablering av fastmerker for setningsmålinger
Beregning av totalt volum av avfall i deponiet
Beregning av total og årlig deponigassmengde
Ajourføre tegninger av deponiet med angivelse av plassering av
avfallstyper
Ajourføre tegninger over gassanlegg
Ajourføre tegninger over sigevannsanlegg
Ajourføre tegninger over overvannsanlegg
Ajourføre tegninger av annen infrastruktur (veier, vannledninger,
avløpsledninger, elektrisk anlegg)
Etablere miljødataarkiv. Dokumentasjon knyttet til deponiets drift, mottak av
avfall samt overvåking av utslipp i resipienter må arkiveres i den utstrekning
det er krevd i regelverket eller på annen måte relevant for etterbruken av
området

Riving/fjerning av anlegg






Riving av tekniske anlegg i henhold til etterbruksplan
Riving og etablering av gjerder iht. etterbruksplan
Fjerning og etablering av infrastruktur iht. etterbruksplan
Sikring av anlegg og områder

Avslutning av deponi





Arrondering av deponioverflate
Etablering av toppdekke
Beplantning

Andre forhold



Særskilte tiltak som framgår av avslutningsplanen/-tillatelsen
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4. Etterdriftsfasen
4.1 Hva skal utføres i etterdriftsfasen?
I etterdriftsfasen er deponiet avsluttet og tildekket (hvis behov). Nå skal deponiet
vedlikeholdes, overvåkes og kontrolleres inntil det ikke lenger utgjør en fare for forurensning
(sigevann, deponigass etc.).
I etterdriftsfasen skal deponiet ha et kontroll- overvåkingssystem for sigevann, overflatevann,
grunnvann og deponigass i henhold til avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg III. Kontroll- og
overvåkingsprogrammet har blant annet til hensikt å følge opp krav til sigevannsbehandling
og gasshåndtering. Hvordan overvåkingen av sigevann skal gjennomføres er beskrevet i
Miljødirektoratets veileder TA-2077/2005, og i dette kapitlet.

4.2 Miljøovervåking i etterdriftstiden (Vedlegg III til kapittel 9 i
avfallsforskriften)
Vedlegg III beskriver mer i detalj hva overvåkingsprogrammet i etterdriftsfasen skal
inneholde. Omfanget kan variere fra deponi til deponi, da kontrolltiltak er avhengig av
deponiets størrelse, kompleksitet, lokale forhold (bl.a. geologi og resipient) og utforming.
Hensikten med å etablere denne overvåkingen er å sikre at prosessene i deponiet foregår
som ønsket, vern av miljøet fungerer og krav i etterdriftsfasen overholdes.
Det er viktig at overvåkingsprogrammet i etterdriftsfasen fastsettes på bakgrunn av den
kunnskapen om deponiet som er opparbeidet gjennom overvåkingen i driftsfasen.
De sentrale kravene i Vedlegg III til kapittel 9 i avfallsforskriften handler om prøvetakingen og
overvåkingen. Her sies det at «Prøvetaking av sigevann og gassutslipp og overvåking i
resipient skal foretas i relevante og representative punkter og på tidspunkt og med
frekvenser som reflekterer faktiske utslipp og miljøpåvirkninger». Det betyr at prøvetakingen
må utføres de steder hvor en har identifisert at en har utslipp av sigevann og deponigass.
Videre skal en overvåke (f.eks. ved prøvetaking) de steder (resipient) som utslippene går til,
f.eks. vassdrag.
Overvåkingsprogrammet skal tilpasses for hvert deponi, med utgangspunkt i vurdering av
resipient, lokalisering, hva som deponeres og hvordan deponiet er utformet. Overvåkingen
skal kontrollere at:


Prosessene i fyllingen forløper som ønsket (kontroll med sigevann, dannelse av
deponigass etc.)



Systemene for vern av miljøet fullt ut fungerer som planlagt (f.eks. at
naboeiendommer ikke blir påvirket)



Vilkårene i tillatelsen for deponiet er oppfylt (f.eks. spesifikke vilkår om
utslippskonsentrasjoner og utslippsmengder)
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Utover i etterdriftstiden vil en få bedre data av deponiets utvikling. For eksempel vil deponiet
etter at det er avsluttet etter hvert sette seg og stabiliseres, og normalt vil vanngjennomstrømmingen og utvaskingen av stoffer fra avfallet avta. Overvåkingen skal fortsette gjennom
hele etterdriftsfasen. Det vil være naturlig at overvåkingsprogrammet endres underveis, bl.a.
fordi sigevannet vil endre seg med tiden. Både hyppighet av målinger og hvilke parametere
som bør følges opp, bør revurderes med tiden. Dokumentasjon på lavt innhold av enkelte
parametere over tid bør gi grunnlag for å redusere i overvåkingsprogrammet. Justeringer
gjøres i dialog med Fylkesmannen.

Krav til prøvetaking og analyser
Vedlegg III i avfallsforskriften sier at prøvetakings- og analysefrekvens for overvåkingen skal
vurderes i det enkelte tilfelle. Det gis imidlertid en veiledende hyppighet i Vedlegg III, se
Tabell 8.

Tabell 8: Veiledende hyppighet av prøvetakings- og analysefrekvens (fra Vedlegg III til kapittel 9 i
avfallsforskriften).

Driftsfasen

Etterdriftsfasen

Sigevannsmengde

Månedlig

Hver sjette måned

Sigevannets sammensetning

Kvartalsvis

Hver sjette måned

Overflatevannets mengde og sammensetning Kvartalsvis

Hver sjette måned

Grunnvannsnivå

Hver sjette måned

Hver sjette måned

Grunnvannets sammensetning

Deponispesifikk hyppighet Deponispesifikk hyppighet

Deponigass

Månedlig

Hver sjette måned

Når Fylkesmannen setter krav om prøvetakings- og analysefrekvens vil den være basert på
tabellen over men med noen flere punkter og mer nøyaktig beskrivelse. Et eksempel på et
slikt krav er vist i Tabell 9.
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Tabell 9: Eksempel på krav fra Fylkesmannen til minimum prøvetakings- og analysefrekvens for
deponiets avslutningsfase og etterdriftsfase.
Overvåkingstema

Overvann/resipient

Sigevann

Beskrivelse

Deponigass

Avslutningsfasen

Etterdriftsfasen

Frekvens

Frekvens

Kvartalsvis

Hver sjette
måned

Overvannets innhold av
forurensningskomponenter
skal overvåkes oppstrøms
og nedstrøms deponiet1.

Overflatevannets
sammensetning

Sigevannets mengde og
innhold av forurensningskomponenter skal
overvåkes ved utslipp fra
lokalt renseanlegg på
deponiområdet1.

Sigevannsmengde

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Sigevannets
sammensetning

Kvartalsvis

Hver sjette
måned

Sigevannets
sammensetning (utvidet
program)

Hvert femte år

Hvert femte år

Sigevannssedimentenes
sammensetning (utvidet
program)

Årlig

Årlig

Sigevannssedimentenes
sammensetning (utvidet
program)

Hvert femte år

Hvert femte år

Grunnvannsnivå

Kvartalsvis (årlig
hvis ikke påvist
forurensning)

Hver sjette
måned (årlig
hvis ikke påvist
forurensning)

Grunnvannets
sammensetning

Kvartalsvis (årlig
hvis ikke påvist
forurensning)

Hver sjette
måned (årlig
hvis ikke påvist
forurensning)

Mengde gass oppsamlet

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Volumprosent metan i
gassen

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Sigevannssedimentenes
sammensetning1.

Grunnvann

Overvåking

Grunnvannsnivået og
grunnvannets innhold av
forurensningskomponenter
skal overvåkes ved
regelmessig prøvetaking
oppstrøms og nedstrøms
deponiet.

(mer omfattende
undersøkelse
hvert femte år)

(mer omfattende
undersøkelse
hvert femte år)

(grunnprogram)

1

Overvåkingsprogram i henhold til Miljødirektoratets Veileder om overvåking av sigevann fra
avfallsdeponier (TA-2077/2005).

Ved prøvetaking av sigevann og overflatevann skal det tas blandprøver som er
representative for den gjennomsnittlige sammensetningen i perioden siden forrige
30

prøvetaking. I realiteten er det svært vanskelig for driftsansvarlig å ta representative
blandprøver, derfor har enkelte deponier fått dispensasjon fra Fylkesmannen til å ta
stikkprøver i stedet for blandprøver.
I Vedlegg III gis ingen oversikt over hvilke parametere det skal måles på og hvilke stoffer
som skal analyseres i overvåkingsprogrammet. Til veiledning sies bare at det vil variere med
deponiets sammensetning. I praksis vil en slik oversikt normalt følge med tillatelsen som gis
fra forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen).
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4.3 Krav til vedlikehold i deponiets etterdriftsfase
Fylkesmannen vil i sine krav til avslutning og etterdrift av deponiet også sette krav om at
deponiet skal vedlikeholdes i etterdriftsfasen.
Det gjelder både vedlikehold av selve deponikonstruksjonen og kontroll av overvanns- og
sigevannsledninger samt grunnvann og deponigass. Et typisk eksempel på krav til minimum
vedlikeholdsfrekvens som kreves av Fylkesmannen er vist i Tabell 10.
Tabell 10: Eksempel på krav til minimum vedlikeholdsfrekvens for deponiets etterdriftsfase som er gitt av
Fylkesmannen.

Tema

Vedlikehold/kontroll

Frekvens

Toppdekke

Sprekker, hull og erosjon kontrolleres/utbedres. Fjerning av
trær eller annen uønsket vegetasjon.

Gjennomføres fortløpende og
minimum en gang i året.

Setninger

Setninger som medfører dammer på overflaten skal
kontrolleres/utbedres slik at overvannet føres bort fra
deponiet.

Minimum hvert tredje år.

Overvann

Overvannsledninger, overvannskummer, overvannsgrøfter,
bekkeinntak og bekkelukkinger skal kontrolleres og
vedlikeholdes slik at minst mulig overvann tilføres deponiet.

Gjennomføres ved behov og
minimum to ganger i året.

Sigevann

Sigevannsledninger og kummer skal kontrolleres og om
nødvendig rengjøres og utbedres.

Gjennomføres fortløpende og
minimum en gang i året.

Sigevannsrenseanlegg – service av tekniske komponenter og
måleutstyr.

I henhold til leverandørens
anvisninger og minimum en
gang i året.

Sigevannsrenseanlegg – vurdering av behovet for fortsatt drift
og tiltak for oppgradering av anlegget.

Hvert femte år.

Grunnvann

Grunnvannsbrønner skal kontrolleres og om nødvendig
utbedres.

Gjennomføres fortløpende og
minimum en gang i året.

Deponigass

Deponigassanlegget med gassbrønner og ledningsanlegg
skal kontrolleres og vedlikeholdes. Gassmengde og
konsentrasjon skal innstilles slik at uttaket av deponigass er
mest mulig optimalt til enhver tid.

Kvartalsvis.

Service og kalibrering av tekniske komponenter og måleutstyr

I henhold til leverandørens
anvisninger og minimum en
gang i året.

Metanemisjonen fra deponiets overflate samt ledningsanlegg
og kummer for overvann, vann, spillvann og elektriske kabler
skal kontrolleres. Ved konsentrasjoner over 1 prosent metan
(CH4) skal det gjennomføres tiltak for å hindre spredning av
deponigass gjennom ledningsnettet og grøftesystemet.

Minimum en gang i året.

Deponigassanlegg – vurdering av behovet for fortsatt drift og
tiltak for oppgradering av anlegget. Det skal samtidig foretas
en vurdering med hensyn til energiutnyttelse av
deponigassen.

Hvert femte år.
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4.4 Hva inngår i en sluttinspeksjon av etterdriftsfasen og hvordan
vurderer Fylkesmannen at etterdriftsfasen er avsluttet?
Så langt finnes det ikke noen deponier i Norge som har avsluttet etterdriftsfasen på grunn av
at de nye deponireglene trådte i kraft 1. mai 2002 og etterdriftsfasen er minst 30 år.
I krav til avslutning og etterdrift som oversendes til deponier fremgår det at det skal sendes
en søknad om opphør av etterdriftsfasen til Fylkesmannen. I forbindelse med denne
søknaden skal det normalt oversendes følgende dokumentasjon til Fylkesmannen:
a) Oppsummering av analyseresultater/rapporteringsdata for de fem siste årene.
b) Risikovurdering av deponiets påvirkning på mennesker og nærmiljøet og faren for
fremtidige hendelser som kan påvirke miljøet og mennesker.
c) Beskrivelse av tiltak for å avslutte etterdriftsfasen (riving av anlegg, fjerning av
infrastruktur og gjerder, oppfylling, terrengarrondering, beplantning o.l.).
d) Revidert reguleringsplan med bestemmelser dersom det har skjedd endringer i løpet
av etterdriftsperioden.
e) Oversikt som viser gjennomførte avslutnings- og etterdriftstiltak.

Videre skal Fylkesmannen foreta inspeksjon før opphør av etterdriftsfasen kan aksepteres.

4.5 Hvordan beregnes etterdriftstiden for et avsluttet deponi?
I avfallsforskriften § 9-10 om finansiell garanti og kostnadsdekning er det satt krav om at
finansgarantien for avslutning og etterdrift skal dekke en periode på minst 30 år.
Dersom en miljøfaglig vurdering tilsier det, kan Fylkesmannen sette krav om lengre
etterdriftstid enn 30 år. Vurderingen gjøres på grunnlag av forurensningsfaren som deponiet
representerer. Det er naturlig å beregne antatt tid for å avgasse deponiet og hvilke
måleserier som er nødvendig for å sikre kontroll på avrenningen fra deponiet, slik at deponiet
for ettertiden ikke utgjør noen særlig forurensningsfare.

4.6 Hvordan estimeres kostnader i etterdriftsfasen?
På samme måte som avslutningsfasen vil en ved et estimat av kostnader for etterdriftsfasen
først sette opp de kostnadskomponenter som inngår i etterdriften (se kapittel 4.6.2). Siden
estimeres kostnaden basert på summen av de enkelte kostnadskomponentene. I det
følgende kapitlet gis ett eksempel på estimerte kostnader for etterdrift av et deponi.

4.6.1 Eksempel på kostnader for etterdrift av et deponi
Grønmo Avfallsanlegg er et stort nedlagt avfallsdeponi for ordinært avfall i Oslo kommune
som var i drift frem til 2007 og hvor etterdriften er planlagt å komme i gang i 2019. Nærmere
beskrivelse av avfallsdeponiet er gitt i kapittel 3.9.1 og kapittel 6.2.
I styringsdokumentet for deponiavslutning (Oslo kommune, Renovasjonsetaten, 2014) er de
årlige etterdriftskostnadene estimert, se Tabell 11.
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Tabell 11: Estimerte årlige driftskostnader gitt i 2012-kroner (avrundet) i etterdriftsfasen for Grønmo
Avfallsanlegg.

Driftskostnader

Min

Lønnskostnader
Behandlingskostnader
Vedlikeholdskostnader
Diverse driftskostnader

Netto driftskostnader

Modal (mest sannsynlig)

Maks

1 600 000
3 700 000
500 000
500 000

1 600 000
5 200 000
800 000
700 000

2 400 000
14 800 000
1 400 000
1 500 000

6 300 000

8 300 000

20 100 000

I styringsdokumentet bemerker Oslo kommune at den desidert største kostnadsdriveren er
behandlingskostnader av sigevann. Denne kostnaden er det også knyttet store usikkerheter
til fordi den er til dels avhengig av nedbørsmengder.
Estimatet forutsetter drift i egenregi, for målinger og styring av anlegget. Vedlikeholds- og
oppgraderingsoppgaver (med behov for maskiner) er forutsatt satt ut på anbud. Kostnader til
optimalisering av dagens sigevannsrenseanlegg er inkludert i driftskostnadene.
I tillegg til de årlige driftskostnadene er det også forventet å være et behov for å gjennomføre
periodiske reinvesteringer/oppgradering av den miljøtekniske infrastrukturen i etterdriftstiden.
Denne kostnaden er satt opp som et eget estimat med en gjennomsnittlig reinvestering pr år
og vist i Tabell 12 under.
Tabell 12: Estimerte årlige kostnader av periodiske reinvesteringer gitt i 2012-kroner for Grønmo
Avfallsanlegg.

Reinvesteringskostnader
Sigevann
Overvåking
Gass
Landskapsarbeider
Overvann

Netto periodiske (årlige)
reinvesteringer

Min

Modal (mest sannsynlig)

Maks

25 000
25 000
250 000
-

50 000
30 000
500 000
-

100 000
50 000
1 000 000
-

300 000

580 000

1 150 000

4.6.2 Kostnadskomponenter i etterdriftsfasen
Kostnadskomponenter i etterdriftsfasen er vist i Tabell 13. Oversikten er en lett omarbeidet
oversikt som inngår i Miljødirektoratets «Veileder om krav til finansiell garanti for
avfallsdeponier« (TA-2150/2006) over kostnadskomponenter som kan inngå ved etterdrift av
et deponi.
Oversikten kan brukes som en «huskeliste» ved beregning av kostnader for etterdriftsfasen.
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Tabell 13: Kostnadskomponenter ved etterdriftsfasen (fra Miljødirektoratets veileder TA 2150/2006).

Type kostnader

Administrative

Kan omfatte følgende
kostnadskomponenter



kostnader

Drift- og vedlikehold gassanlegg






Administrasjon og prosjektoppfølging
Utarbeide intern årsrapport som dokumenterer deponiets
miljøpåvirkning og HMS-arbeidet ved deponiet. Herunder en
gjennomgang av etterdriftsplanen med forslag til tiltak og
budsjett
Betjene henvendelser fra allmennheten i forbindelse med
spørsmål, jf. miljøinformasjonsloven



Drift/vedlikehold av gassregulering/pumpestasjon og fakkel
Drift/vedlikehold av overføringsledninger for gass
Drift/vedlikehold av varmeanlegg/el. produksjonsanlegg
Drift/vedlikehold av gassbrønner, sugeledninger og
kondensatbrønner
Rehabilitering/påkostning









Drift/vedlikehold av sigevannsledninger
Drift/vedlikehold av pumpestasjoner
Drift/vedlikehold av forbehandling
Drift/vedlikehold av behandlingsanlegg
Drift/vedlikehold av kontroll/overvåkingsstasjon
Drift/vedlikehold av utslipps-/overføringsledninger
Rehabilitering/påkostning

Drift- og vedlikehold toppdekke





Tilførsel av masser for etterarrondering av toppdekke
Tetting av toppdekke
Fjerning av beplantning og nyetablering av beplantning

Drift- og vedlikehold overvannsanlegg





Vedlikehold av overvannsledninger og grøfter
Etablering av nye overvannsgrøfter
Rehabilitering/påkostning

Kontroll/overvåking toppdekke og setninger





Kontroll/overvåking dekkets tetthet
Kontroll/overvåking setninger
Kontroll/overvåking helninger

Kontroll/overvåking gassdannelse og anlegg



Kontroll/overvåking gassmengde og metankonsentrasjon fra
hver brønn og totalt
Kontroll/overvåking driftstid vifte/blåsemaskin
Kontroll/overvåking energimengde, fordeling energiutnyttelse og
fakling
Kontroll/overvåking gassemisjon gjennom toppdekket
Kontroll/overvåking tetthet på overføringsledninger

Drift- og vedlikehold
sigevannsanlegg





Kontroll/overvåking av sigevannets mengde
og sammensetning

Kontroll/overvåking overflatevannets
mengde og kvalitet







Kontroll/overvåking sigevannsmengder
Kontroll/overvåking forurensningsparametere i sigevannet
Kontroll/overvåking vannbalanse, herunder evt. innsamling av
meteorologiske data
Kontroll/overvåking referanse/kontrollbrønner
Kontroll/overvåking resipient




Kontroll/overvåking overvannsmengder
Kontroll/overvåking forurensningsparametere i overvannet
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Type kostnader

Kan omfatte følgende
kostnadskomponenter

Kontroll/overvåking grunnvannets nivå og
kvalitet




Kontroll/overvåking grunnvannsnivå
Kontroll/overvåking forurensningsparametere i grunnvannet

Rapportering



Årlig rapportering til miljømyndighet

Andre forhold



Særskilte tiltak som framgår av tillatelsen

Avslutning av etterdriftsfasen







Riving og fjerning av tekniske anlegg over terreng
Endelig arrondering av terreng
Beplantning
Fjerning av atkomstveg
Ajourføring av dokumentasjon for deponiområdet

4.7 Hva kan deponiet brukes til i etterdriftsfasen?
Når et deponi er i etterdrift kan arealene bli tilgjengelige for allmenheten. I denne fasen vil det
i mange tilfeller være av interesse å finne ny bruk for det tidligere deponiarealet. Det gjelder
ikke minst for deponier som ligger i nærheten til en by eller lokalsamfunn, hvor det er behov
for areal til samfunnsutvikling. Det finnes allerede flere steder hvor det foregår, eller er planer
om, å bruke deponiarealene til nye formål.
Til tross for at det så langt i Norge ikke finnes noen deponier hvor etterdriftstiden er avsluttet
(se kapittel 4.4) finnes det allerede planer flere steder for hva en ønsker å bruke deponiet i
etterdriftstiden.
Typiske forslag er å ha en fortsatt virksomhet tilknyttet avfall, for eksempel gjenbruksstasjon
eller lignende.
I Oslo kommune har det i flere år pågått en reguleringsplanprosess for Grønmo, med tre
reguleringsalternativer, se kapittel 6.2. I den vedtatte kommuneplanen planlegges det å
etablere alternativ 3 - en kretsløpspark (se figur 6). Målsetningen for kretsløpsparken er å:





Utvikle et kunnskapssenter med fokus på avfall, ressurser og miljø, samt fornybar energi.
Kombinere ny bruk med fortsatt drift av avfallsanlegg og energiproduksjon.
Finne en løsning som kommer bydelen, markabrukere og Oslos befolkning til gode.
Kombinere med idretts- og friluftsliv.

I kretsløpsparken ønsker man å ha et besøkssenter med opplæring, informasjon, utstillinger,
kafé, verksteder og et avfallsmuseum.
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Figur 6: Forslag til Grønmo Kretsløpspark.

Ny bruk av et deponi kan kreve en omregulering av arealet i henhold til plan- og
bygningsloven som håndteres av kommunen. Fylkesmannen får alle reguleringsplaner på
høring. Hvis Fylkesmannen mener en reguleringsplan er i strid med nasjonale eller
vesentlige regionale natur- og miljøverninteresser kan Fylkesmannen fremme innsigelse med
hjemmel i plan- og bygningsloven. Dette gjelder helt uavhengig av når deponiet er fra, dvs.
også deponier som ble nedlagt før 1. mai 2002, fordi denne grensen er satt med hjemmel i
forurensningsloven og ikke i plan- og bygningsloven. Imidlertid er svært mange av
deponiene allerede regulert med etterbruk i gjeldende plan, og da kan ikke Fylkesmannen
komme inn i saken etter plan- og bygningsloven. Dersom det er gamle planer kan dette få
uheldige konsekvenser som man kanskje ikke hadde kjennskap til da reguleringen ble laget
f.eks. på 80-tallet.

37

5. Ansvarsgrenser i forhold til deponinedleggelse
5.1 Generelt om ansvarsgrenser
Forurensningslovens ansvarsregler for ulovlig forurensning er vide. Formålsbetraktninger på
miljørettens område tillegges stor vekt. Dette er stadfestet av Høyesterett i en rekke senere
dommer.
Ulovlig forurensning fra et deponi aktiverer en tiltaksplikt for den ansvarlige for forurensningen etter forurensningsloven § 7, og skal normalt følges opp fra Fylkesmannens side. Det
må vurderes konkret hvilke tiltak som er aktuelle i den enkelte sak.
Formålet med å lage plan for avslutning og etterdrift er å begrense forurensningsfaren og
dermed forebygge at det skal være nødvendig med konkret oppfølging når etterdriftsfasen på
30 år er over.

5.2 Meldeplikt ved avslutning av et deponi
Avfallsforskriftens kapittel 9, Deponering av avfall sier i § 15: «Ved avslutning av et deponi,
eller en avgrenset del av dette, inntrer meldeplikt mv. i samsvar med forurensningsloven §
20.
Et deponi, eller en del av det, kan bare anses som endelig avsluttet dersom forurensningsmyndigheten har gjennomført en sluttinspeksjon på stedet, og har funnet at vilkårene for
avslutning er oppfylt. Dette reduserer ikke den driftsansvarliges ansvar i forhold til vilkårene
for tillatelsen.
Når et deponi er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold, overvåking
og kontroll i etterdriftsfasen i samsvar med vedlegg III til dette kapitlet. Den driftsansvarlige
skal underrette forurensningsmyndigheten om enhver betydelig skadevirkning på miljøet som
avsløres ved kontroll- og overvåkingsprosedyrene.»
Meldeplikten ved deponinedleggelse innebærer at driftsansvarlig i rimelig tid på forhånd må
gi melding til forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen). Driftsansvarlig bør ha en god
dialog med Fylkesmannen om forhold som gjelder avslutning av deponiet og har plikt til å
melde fra om nedleggelse når det foreligger endelige beslutninger om dette.
Forurensningsansvaret er det samme i nedleggelsesfasen som i driftsfasen. Det gjelder også
varsling til myndighetene i tilfelle det avdekkes skader på miljøet, f.eks. spredning av
forurensning ut fra deponiet.

5.3 Den driftsansvarliges ansvar
Det er den driftsansvarlige som har ansvaret for at avslutningen av deponiet utføres i
henhold til lovverket. Driftsansvarlig er den som har ansvaret for å oppfylle pliktene i
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tillatelsen som er gitt av Fylkesmannen. Driftsansvarlig er i de fleste tilfeller også den som
eier deponiet.
Hvis driftsansvarlig bruker underoperatører for å drifte deponiet, vil det fortsatt være den
driftsansvarlige som svarer for at kravene til avslutning og etterdrift av deponiet følges, samt
rapportering til Fylkesmannen.
Ved skifte av driftsansvarlig, må etterfølgeren følge de plikter som til enhver tid ligger i
tillatelsen.

5.4 Grunneiers ansvar
Grunneiers ansvar vil variere avhengig av grunneiers rolle. Hvis grunneier er driftsansvarlig
og har ansvaret for tillatelsen så har han det fulle ansvaret for at avslutningen av deponiet
utføres i henhold til lovverket.
Har grunneier leid eller festet bort sin eiendom til et aksjeselskap/kommune som har
driftsansvar og tillatelse for deponiet vil han i utgangspunktet være et sekundært
ansvarssubjekt, og ikke primært den forurensningsmyndigheten vil holde ansvarlig.
Høyesterett har imidlertid slått fast at grunneier alltid er et mulig ansvarssubjekt i
forurensningssaker, og det er bare i spesielle tilfeller det kan tenkes ikke å gjelde. Grunneier
bør derfor aktsomt følge opp driftsansvarlige som driver deponi på leid grunn.

5.5 Ansvar ved eierskifte
Ved eierskifte på driftsansvarssiden vil det normalt følge en meldeplikt til forurensningsmyndigheten. Det er vanlig praksis å stille krav om dette i deponitillatelsen.
Hvis grunnen som deponiet ligger på skifter eier, vil den nye eieren kunne bli et mulig
ansvarssubjekt, se punkt 5.4.
Ved eierskifte er det vanlig praksis å regulere i kontrakt hvilket ansvar som kjøper og selger
skal svare for. Det er imidlertid viktig å være klar over at private parter ikke kan avtale seg
bort fra et offentligrettslig forurensningsansvar.

5.6 Rådighetsbegrensinger som kan bli pålagt det nedlagte
deponiet
Forurensningsmyndigheten kan vedta rådighetsbegrensninger for anvendelsen av det
nedlagte deponiet. Mest praktisk er vedtak om bygge- og graveforbud på eiendommen.
Rådighetsbegrensningen skal registreres i matrikkelen, som er et offisielt register over fast
eiendom. Vedtak om rådighetsbegrensning kan påklages.
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Graveforbudet som følger av vedtaket om rådighetsbegrensning er normalt ikke så byrdefullt.
Grunnen til det er at graving normalt kan finne sted etter at forurensningsmyndigheten
uttrykkelig har gitt tillatelse til det.
Øvrige begrensninger vil være forhold som øker forurensningsfaren på stedet, eller motvirker
effekten av tiltak som er iverksatt for å motvirke forurensningen fra et deponi.
Det er således et krav om at Fylkesmannen skal varsles dersom faktisk bruk av eiendommen
endres vesentlig. Det kan eksempelvis være endringer som forandrer funksjonen til etablert
sigevannsoppsamling. Dersom et nedlagt deponi for eksempel anvendes til motocrossbane,
hvor sanden fra banen tettet til sigevannsoppsamlingen, kan det være i strid med den
vedtatte rådighetsbegrensningen.

5.7 Oversikt over de viktigste lover, forskrifter og veiledere som
gjelder for nedlagte avfallsdeponier
En oversikt med link til hvor en kan finne de forskjellige lovene, forskriftene og veilederne på
internett er gitt i Vedlegg 2.

5.8 Regler gjelder for eldre «avsluttede» deponier
Eldre avsluttede deponier må vurderes etter forurensningslovens ordinære ansvarsregler.
Dersom deponiet representerer en ulovlig forurensningsfare, følger det av forurensningsloven § 51 og § 7 at forurensningsmyndigheten kan pålegge undersøkelser og tiltak for å
motvirke forurensningen.
Avfallsforskriften § 9-16 har bestemmelser om hvilke deponier som regnes som
"eksisterende deponier" der forskriftens krav slår inn med full tyngde.
Eldre og avsluttende deponier før 1. mai 2002 blir normalt bedømt som
grunnforurensningslokaliteter, med mindre annet følger av deponitillatelsen.
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6. Praktiske eksempler
I dette kapitlet er det gitt praktiske eksempler fra 3 ulike deponier for ordinært avfall i Norge.





Bjørkemoen avfallsdeponi i Voss kommune som eies og driftes av det
interkommunale selskapet Indre Hordaland Miljøverk (IHM). Deponiet er i drift.
Grønmo Avfallsanlegg i Oslo kommune eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten
(EBY) og driftes av Renovasjonsetaten (REN). Deponering ble avsluttet i 2007 og
deponiet er nå i avslutningsfasen. Når avslutningen er ferdig godkjent vil
etterdriftsansvaret overføres til EBY.
Ørndalen 2 avfallsdeponi i Tromsø kommune som ble etablert på 80 tallet, og ble
avsluttet i 1997. Dvs. at deponiet ble avsluttet før de nye deponireglene trådte i kraft.

Eksemplene er basert på intervjuer med de som har ansvaret for driften/avslutningen av
deponiene og skriftlig materiale som de har oversendt etter intervjuene.
Eksemplene inneholder en kort beskrivelse av deponiet og i hvilken fase man er i forhold til
avslutning og etterdrift. Videre gis det en beskrivelse av de viktigste erfaringene som en har
gjort i forbindelse med drift, avslutning og forberedelse til etterdrift. Estimerte kostnader i
forbindelse med avslutning og etterdrift av deponiet er også inkludert for Grønmo.

6.1 Eksempel deponi 1: Bjørkemoen avfallsdeponi i Voss kommune

Bjørkemoen avfallsdeponi, Indre Hordaland Miljøverk (IHM), Voss Kommune

Figur 7: Flyfoto av Bjørkemoen avfallsdeponi. Foto: Gule sider – Kart.
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Figur 8: Arbeid med utvidelse av Bjørkemoen avfallsdeponi i 2003. Etablering av bunntetting. Foto:
Indre Hordaland Miljøverk.

Kort beskrivelse av deponiet med fokus på avslutning og etterdrift:
Etablering:
Bjørkemoen avfallsdeponi ble etablert i 1980 av Voss kommune, og ble et interkommunalt
selskap i 1994.
Selve deponiet er etablert i et sandtak, ligger ca. 1 meter over grunnvannstanden og ligger ved
Raundalselva som er et vernet vassdrag i Hordaland.
Eierskap:
I 2000 fikk IHM driftsrettigheter til arealet i 60 år fremover fra privat grunneier.
Størrelse:
Tomten er på over 100 daa (100 000 m2).
Deponiareal pr. dags dato er ca. 50 daa med mektighet 8-12 m. Ledig kapasitet til deponering er
ca. 60 daa.
IHM sitt avfallsmottak på Bjørkemoen i Voss består av to deler, en som ble etablert omkring
1980, og en nyere del som ble tatt i bruk 1. januar 1996. I november 1997 ble enda et nytt, 8
daa stort, deponi ferdigstilt og tilkoblet. Den gamle fyllingen rommer omtrent 100 000 tonn
avfall, mens den nye delen fram til 2000 mottok omtrent 15 000 tonn avfall årlig. I de
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påfølgende årene har deponeringen skjedd kontinuerlig, men med betydelig redusert omfang i
forhold til tidligere år.
Avfall:
Deponiet har kun deponert ordinært avfall.

Figur 9: Årlig deponert mengde restavfall ved Bjørkemoen avfallsdeponi i perioden 1997 til 2013. Kilde:
IHMs miljøårsrapport for Bjørkemoen i 2014. (I 2009 kom forbudet mot deponering av biologisk
nedbrytbart avfall).
Farlig avfall håndteres, men kun for videresending og pakking. Eternitt blir håndtert i egne
celler, på samme måte som gips. Forurenset grunn ble også håndtert i egne celler frem til
01.01.2015. Det er tidligere deponert farlig avfall, men som tidligere ikke var klassifisert som
farlig avfall, som f.eks. skrapmetall, bilvrak etc. Dette ble gjort i 80-årene på den eldste delen av
deponiet.
I 2014 deponerte IHM 3 379 tonn avfall ved sitt avfallsmottak på Bjørkemoen.
Avslutning:
Deponiet er formelt ikke avsluttet, da det ikke foreligger en godkjenning fra myndighetene. IHM
har imidlertid avsluttet den gamle delen av deponiet. Den kommer mest sannsynlig ikke til å få
en mer formell avslutning enn den som allerede er utført.
Det er laget en avslutningsplan for deponiet i 1998 som ble oversendt Fylkesmannen. Det har
siden vært dialog med Fylkesmannen om planen uten at det er kommet noen konkrete krav i
forhold til planen.
Etterdrift:
I avslutningsplanen fra 1998 er tre mulige bruk av deponiet etter avslutning og etterdrift nevnt:
1. Tilbakeføring til landbruk (lite sannsynlig i dag)
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2. Industri/gjenvinning
3. Rensepark.
Siden 2004 har det vært administrasjonsbygg, lager, sorteringshall etc. på toppen av deponiet.
Anlegget har fått ny konsesjon i 2009, og har nå både deponering, gjenvinning og mellomlagring
av avfall.
Ny reguleringsplan er under utarbeidelse og ventes ferdig våren 2016. Man deponerer nå
betydelig mindre enn tidligere (etter det generelle forbudet som kom i 2009 mot deponering av
biologisk nedbrytbart avfall).

Erfaring med kontakt med myndigheter i forbindelse med avslutning og
etterdrift
Fylkesmannen i Hordaland:
Det ble utarbeidet en avslutningsplan i 1998 som ble oversendt Fylkesmannen.
Utbygging av deponiet har skjedd i dialog og i overenstemmelse med Fylkesmannen.
Deler av deponiet er bygd ut i den eldre delen av deponiet, og dette må følges opp som et
industriområde. Her er det påført 0,5-1 m forsterkningslag (stein og grus) og delvis asfaltert.
I den nye driftstillatelsen for Bjørkemoen som kom fra Fylkesmannen 2009 stilles krav til
avslutning og etterdrift:


Ansvarlig for tillatelsen har ansvar for etterdrift av anlegget og installasjoner i minst 30
år etter avslutning.



Toppdekket skal utformes slik at det hindrer erosjon og sikrer optimal nedbryting av
avfallet.



Overdekkingen skal være egnet til å hindre utslipp av gass både med henblikk på klima
og lukt, samtidig som utvasking av avfallet skal være begrenset til et minimum.
Menneske og dyr skal ikke komme i kontakt med avfallet. Det skal ligge føre
dokumentasjon på valg og utforming av toppdekket.



Senest 1,5 år før avslutning av deponiet skal virksomheten legge frem en plan for
endelig avslutning og etterdrift. Innholdet skal være basert TA-1951 ”Veileder til
deponiforskriften” punkt 5.7.

Bjørkemoen har i dag et gassoppsamlingsanlegg med energiutnytting. Videre har man
sigevannsanlegg med rensing etter omvendt osmoseprinsippet, overvåkingsprogram med
prøvetaking og system for håndtering av overflatevann.
Det er generelt gode systemer for miljøovervåking på Bjørkemoen, og man har et godt og
konstruktivt samarbeid med Fylkesmannen

Kostnader for og avslutning og etterdrift
Kostnader for avslutning og etterdrift blir håndtert ved å avsette penger på en sperret konto i
deres egen bank.
Beregning av beløpet blir gjort ved en kombinasjon av årlig avfallsmengde og antall driftsår.
Etterdriftsfondets størrelse er pr. i dag på ca. 7,6 millioner.
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Generelle erfaringer for avslutnings- og etterdriftsfasen
Tildekking av deponiet:
Plan fra 1998
Det som er tatt i bruk har et lag med flis (hageavfallsflis) som er et porøst lag og skal sikre god
oksidasjon (nedbrytning).
Deretter er det lagt et lag med mineralske masser (filtermasse) med kornstørrelse ca. 0-8 mm.
Kornfordelingen kan variere noe avhengig av hvor massene er tatt ut. Tykkelsen på dette laget
er normalt ca. 50-100 cm. I tillegg kommer forsterkningslaget.

Figur 10: Skjematisk utforming av topptetting og deponigasskontroll ved Bjørkemoen. Kilde: Indre
Hordaland Miljøverk.

Råd til andre driftsansvarlige basert på egne erfaringer fra avslutning og
etterdrift
IHM har ikke avsluttet deponiet.
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6.2 Eksempel deponi 2: Grønmo Avfallsanlegg i Oslo kommune

Grønmo Avfallsanlegg, Oslo kommune

Figur 11: Foto over Grønmo avfallsanlegg. Foto: REN, Oslo kommune.

Kort beskrivelse av deponiet med fokus på og avslutning og etterdrift
Etablering:
Grønmo Avfallsanlegg ble etablert i 1969 i Oslo kommune. Deponiet var i drift til 2007.
Eierskap:
Oslo kommune
Størrelse:
Tomten er på over 530 mål, bestående av 4 deponiområder som henger sammen.
Avfall:
1969-1978: Næringsavfall og husholdningsavfall.
1975-1993: Egne celler med flyveaske, gips, asbest og hydroksidslam. Bunnaske og slagg er
deponert med ordinært avfall.
1978-1990: Næringsavfall og husholdning
1990-2000: Næringsavfall og gips (egen celle)
46

2000-2007: Næringsavfall
Fra 1969 – 2007 er det deponert 7 mill. m3 avfall med avfallsdybder mellom 15-25 m.
Det er også deponert store mengder lettere forurenset jordmasser (byjord) øverst i deponiet
fram til 2009.
Avslutning:
Avslutningsplanen ble sendt inn for første gang i 2005, og ble deretter revidert i 2009.
Avslutningskrav fra Fylkesmannen ble mottatt for høring i 2009 med påfølgende avklaringer og
presiseringer i 2010 og 2011, blant annet:
1. Gassanlegg måtte oppgraderes.
2. Toppdekke: RENs foreslåtte semipermeable toppdekke ble godkjent.
3. Måtte senke sigevannstanden.
Planen er at deponiet skal avsluttes i 2018, og at man i midten av 2019 er i etterdrift.
De to eldste delene av deponiet er allerede avsluttet. De to eldste deponiområdene
(Kullebunnmyr 1969-1978 og Sørlimosen 1978-1990) ble ferdig oppfylt før avfallsforskriften
trådte i kraft. Det er de to nyeste deponiområdene (felt A 1990-2000 og felt B 2000-2007) som
nå avsluttes og som har fått krav fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har også stilt enkelte krav til
de to eldste deponiområdene (senking av vannstand i deponiet, oppgradering av gassanlegg,
mm).
Planlagt etterbruk (i etterdriftsfasen):
Renovasjonsetaten (REN) har i dag en gjenvinningsstasjon, et mottak for avfall fra Rusken og
loppemarkeder, og et komposteringsanlegg på Grønmo.
I henhold til planprogram, vedtatt i 2010, er det arbeidet med tre ulike planalternativer:
1. Tilbakeføring til marka
2. Golf og gjenbruksanlegg
3. Kretsløpspark og flerbrukspark
Siden da har revidert forslag til kommuneplan for Oslo blitt fremmet, og her inngår formålet
kretsløpspark og flerbrukspark som eneste alternativ. Reguleringsforslaget for Grønmo tar derfor
utgangspunkt i den reviderte kommuneplanen, og omhandler nå kun alternativ 3: «Kretsløps- og
flerbrukspark».
Grønmo skal i fremtiden romme mange forskjellige publikumsrettede tilbud, hvor miljøtenkning
er en gjennomgående føring. Grønmo er et av de få stedene i Oslo hvor det er mulig å sette av
tilstrekkelig arealer for fremtidsrettet avfallshåndtering (økt befolkningsvekst gir økte
avfallsmengder). RENs kommunaltekniske anlegg på området skal videreutvikles, og en
ombruksstasjon opprettes.
Deler av områdene skal tilrettelegges for friluftsliv, park- og idrettsformål (se figur 6, kapittel
4.7).

Erfaring med kontakt med myndigheter i forbindelse med avslutning og
etterdrift
47

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Opplever god dialog med Fylkesmannen. Avslutningskravene ble basert på innsendt
avslutningsplan og øvrig dokumentasjon. Avslutningskravene ble sendt til REN på høring, slik at
REN hadde mulighet til å komme med innspill. REN fikk også i stand et møte med Fylkesmannen,
på bakgrunn av at de hadde et ønske om å diskutere enkelte momenter (bl.a. mulig fritak for
vannbalanseberegning).
Det har ikke vært noe tilsyn fra Fylkesmannen enda, fordi de REN vært i avslutningsfasen siden
2009.
Avslutningsplanen er nå godkjent, og tiltakene må være ferdig til midten av 2018. Fylkesmannen
vil da komme på tilsyn, før Eiendoms- og byfornyelsesetaten tar over når avslutningen er
godkjent.

Kostnader for og avslutning og etterdrift
Ingen etterdriftsfond.
Avslutningsfasen ble forsinket et par år ettersom investeringen ble underlagt Oslo kommunes
kvalitetssikring av investeringsprosjekter (konseptvalgutredning, kvalitetssikring 1, forprosjekt
og kvalitetssikring 2).
Investeringer ble gjort på noen tiltak i 2012-13 med tidligere bevilgede midler. Hovedtiltakene
startet opp høsten 2015. Kostnadene for Grønmo er brukt som eksempel i kapittel 3.9.1
(avslutning) og kapittel 4.6.1 (etterdrift).

Generelle erfaringer fra og avslutnings- og etterdriftsfasen
Hva gikk bra:


God dialog med Fylkesmannen og naboer



Godt planlagt gjennomføring m/god oversikt over forventede kostnader og risikoer



God nytte av intern prosjektgruppe, som både har bistått prosjekteringsgruppen med
lokalkunnskap, målinger, befaringer og tips, og også utfordret prosjekteringsgruppen
underveis. Det har gitt bedre kvalitet på prosjektert materiale og sikring av at RENs
behov er ivaretatt.

Hva gikk mindre bra:


Prosjektet har tatt lenger tid enn forventet. Men dette har igjen ført til at det er blitt en
veldig god kvalitet på avslutning.

I avslutningsperioden har det vært interesse for arealene på Grønmo. Den norske søknaden
for OL2022 planla med skiskytterarena på deponiet, med løypetraséer ut i de
omkringliggende skogsområdene. I 2015 ble NM i terrengsykling arrangert fra deponiet på
Grønmo, med løyper ut i Østmarka.

Råd til andre driftsansvarlige basert på egne erfaringer fra avslutning og
etterdrift


En god dialog med myndigheter og naboer er viktig og avgjørende for en god prosess.
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Gi noe tilbake til nærområdet dersom dette er mulig.



Vær forberedt på at det er usikkerheter til utføring av tiltak under bakken



Dersom man får krav fra myndigheter man ikke er enig i – ikke vær redd for å diskutere
dette og argumentere for alternativer. Da er det viktig å få med hensikt med alternativet
og beskrive hvordan alternativ vil kunne utføres.



Viktig at alle involverte (byggeleder, prosjektleder, entreprenør med flere) i
deponiavslutningen er innforstått med utfordringer knyttet til deponi, deriblant hensikten
med spesielle tilpasninger i tiltakene.
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6.3 Eksempel deponi 3: Ørndalen 2 i Tromsø kommune

Ørndalen 2 nedlagt avfallsdeponi, Tromsø kommune

Figur 12: Kart som viser beliggenheten av Ørndalen avfallsdeponier.

Figur 13: Flyfoto av Ørndalen avfallsdeponi. Kilde: Google.

Kort beskrivelse av deponiet med fokus på og avslutning og etterdrift
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Etablering:
Ørndalen 2 er et avfallsdeponi ble etablert på 1980-tallet hvor det tidligere var et steinbrudd.
Det er delvis fylt opp med avfall og ble avsluttet i 1997.
Eierskap:
Tromsø kommune.
Lokasjon:
Ligger på nordsiden av Tromsøya, og lengst nord av de to deponiene, ca. 30-40 meter opp på
øya.
Avfall:
Nærings- og husholdningsavfall, tidligere kalt forbruksavfall.
Avslutning:
Ingen avslutningsplan da deponiet ble avsluttet før regelverk kom.
Når deponiet ble avsluttet ble det lagt på et toppdekke med mellom 2 – 10 meters mektighet.
Massene i toppdekket var lokalt tilkjørte sandige masser.

Etterdrift:
I dag bruker avfallsselskapet Remiks 20 % av det gamle deponiet til containerlagring. Remiks
eies av Tromsø kommune og Karlsøy kommune.
80 % av deponiet er grodd igjen og brukes ikke.
I den kommunale reguleringsplanen for deponiet sies det at deponiet skal tilbakeføres til sin
opprinnelige form.
Pr. i dag mangler det fortsatt en del for at deponiet skal være tilbakeført til sin opprinnelige
form. Det er imidlertid mulig at det snart er behov for dette, da deponiet ligger i et attraktivt
område på Tromsøya hvor det er mange utbyggingsplaner.
Miljøoppfølging:
Fra deponiet går det en sigevannsledning ut i sundet, sigevannet prøvetas 2 ganger i året av
Remiks (på vegne av kommunen). Resultatene rapporteres til Fylkesmannen i Troms og
publiseres av Miljødirektoratet (www.norskeutslipp.no).
Et deponigassanlegg ble etablert i 1997. En person fra Remiks følger opp dette i samarbeid med
Bydrift.

Erfaring med kontakt med myndigheter i forbindelse med avslutning og
etterdrift
På grunn av at dette er et deponi som ble avsluttet før 2002 er det kun begrenset kontakt med
myndighetene. Deponiet er lagt inn i grunnforurensningsdatabasen (se Figur 14) og er
klassifisert som akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk.
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Figur 14: Utsnitt fra grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet for Ørndalen avfallsfyllnger.

Kostnader for og avslutning og etterdrift
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Da deponiet ble avsluttet før 2002 er det ingen krav til etterdriftsfond.
Arbeid med nødvendig vedlikehold, overvåking og eventuelle tiltak som kreves utføres av
Remiks i samarbeid med Tromsø kommune.

Generelle erfaringer fra og avslutnings- og etterdriftsfasen
Det er et klart skille på hvordan deponier fra det gamle og nye regelverket følges opp.

Råd til andre driftsansvarlige basert på egne erfaringer fra avslutning og
etterdrift
For et kommunalt eid selskap som Remiks er det forholdsvis enkelt å inkludere nødvendig
oppfølging av et slikt eldre nedlagt deponi i sin virksomhet. Remiks har den nødvendige
kompetansen og utstyret for dette.
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8. Vedlegg
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Vedlegg 1

Oversikt over de viktigste lover, forskrifter og veiledere
som gjelder for nedlagte avfallsdeponier
Nedenfor er det gitt en oversikt over de lover, forskrifter og veiledninger som normalt vil
komme til anvendelse for et avfallsdeponi med bl.a. tekniske anlegg for oppsamling og ev.
behandling av overvann, sigevann og deponigass. Listen er basert på en oversikt som
fylkesmennene sender ut i forbindelse med krav og til avslutning og etterdrift av
avfallsdeponier. Oversikten er oppdatert av DNV GL i forbindelse med utarbeidelsen av
denne veilederen.
Til oversikten gis det også følgende kommentar: «Listen er ikke komplett og det er den
driftsansvarliges ansvar å sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for arbeidene/
anleggene og å påse at alle krav stilt i lover, forskrifter eller i utslippstillatelsen etterfølges for
de anlegg som finnes inne på deponiområdet. Det er videre den driftsansvarliges plikt å påse
at eventuelle underentreprenører har satt seg inn i alle relevante bestemmelser.»

Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende
forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Loven erstatter den tidligere plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. Loven stiller krav til
byggetiltak og arealplanlegging (reguleringsplaner). Sigevannsanlegg skal sikres tilstrekkelig
for a hindre fri adgang i henhold til gjeldende forskrifter for åpne vannbasseng, jf. § 28-6. Et
areal kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare som følge av
miljøforhold, jf. § 28-1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
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Lov av 17. juni 2006 om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Loven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et unikt og
enhetlig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og
eiendomsforhold blir klarlagte. Loven skal videre sikre tilgang til et felles geodetisk
grunnlag. Rådighetsbegrensninger i forbindelse med nedleggelse av deponier skal
registreres i matrikkelen.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-101

Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven)
Loven omfatter verneutstyr, arbeidsmiljø, sikkerhet/arbeidsmiljø i forbindelse med tekniske
innretninger, kjemiske stoffer o.l.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff (brannog eksplosjonsvernloven)
Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon,
mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede
hendelser.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Lov av 24. mai.1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
Loven omfatter krav til utførelse, vedlikehold og drift av elektriske anlegg og sikkerhet ved
arbeid med lavspentanlegg.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4

Forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
kapittel 9 om deponering av avfall
Forskriften stiller miljøkrav til deponiene og driften av disse.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930
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Forskrift av 06. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften)
Forskriften stiller krav til oppfølging og kontroll av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeider.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften),
kapittel 37 om meldeplikt etter forurensningsloven
Forurensingsforskriftens kapittel 37 gjelder meldeplikt ved planlegging av virksomhet eller
tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer, herunder fare for omfattende akutt
forurensning. Bestemmelsene gjelder ikke utvidelse av eksisterende virksomhet som ikke
medfører nye typer av forurensninger eller utslipp av nye forurensende stoffer.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

Forskrift av 9. juli 1992 nr.1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning
Forskriften stiller krav om at utslipp til den lokale resipient eller til kommunalt ledningsnett av
kjemikalier o.l. som benyttes til rensing av sigevannet skal varsles som akutt forurensning.
Utslipp av sigevann ved strømstans eller feil ved renseanlegget varsles til Fylkesmannen.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-07-09-1269

Forskrift av 4. juli 2003 om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskriften skal sikre at gjødselvarer av organisk opphav kan omsettes på en redelig måte og
brukes samtidig som hensynet til miljø, folkehelse, dyrehelse og plantehelse ivaretas.
Forskriften omfatter organisk gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier
jorddekkingsmidler og husdyrgjødsel. Forskriften er av interesse dersom kompost skal
brukes i topptetting av deponier.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951
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Forskrift av 30. juni 2003 nr. 911 om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
(ATEX-brukerforskrift)
Forskriften gjelder krav til vern av sikkerheten og helsen til arbeidstakere og andre personer
som vil kunne utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer (gasser, damper, tåker eller
støv, der forbrenningen spres til hele den ubrente blandingen etter antenning). Omfatter krav
til deponigassanlegg.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911

Forskrift av 6. november 1998 nr.1060 om elektriske lavspenningsanlegg
Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering, utførelse,
endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av utstyr tilkoplet
slike anlegg.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
EU-direktivet erstatter forskrift av 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem
til bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX-produktforskrift). Direktivet omfatter krav til
deponigassanlegg.
http://www.arbeidstilsynet.no/eosdirektiv.html?tid=78073
http://europalov.no/rettsakt/utstyr-og-sikringssystemer-til-bruk-i-eksplosjonsfarligeomgivelser/id-2940

NEK 60079-10 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
Denne standarden foreligger på engelsk (NEK IEC 60079-10-1) og heter «Explosive
atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres», Utgave 2.0
(2015-10-01). Den omfatter bl.a. krav til deponigassanlegg.
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=76
7571
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NEK 60079-14 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
Denne standarden foreligger på engelsk (NEK IEC 60079-14) og heter «Explosive
atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection», Utgave 5.0
(2014-01-01). Den omfatter bl.a. krav til deponigassanlegg.
http://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=67473
4

Veileder til avfallsforskriften, TA-1951/2003 (Miljødirektoratet)
Veilederen heter egentlig «Veileder til deponiforskriften». Deponiforskriften er i dag integrert
som kapittel 9 i avfallsforskriften. Veilederen omhandler avfallsforskriftens krav til søknad om
tillatelse til deponering, og kravene som stilles for å sikre at deponering av avfall skjer på en
forsvarlig og kontrollert måte.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/1951/ta1951.pdf

Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier, TA-2077/2005 (Miljødirektoratet)
Veilederen beskriver krav og utførelse av kontroll- og overvåking av sigevann.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/2077/ta2077_bokmal.pdf

Veileder om finansiell garanti for avfallsdeponier, TA-2150/2006 (Miljødirektoratet)
Veilederen gjennomgår av ulike tekniske løsninger for å stille finansiell garanti for
avfallsdeponier og hvilke fremtidige kostnader som skal omfattes av garantien.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/avfall/2150/ta2150.pdf

Risikovurdering av forurenset grunn, Veileder 99:01A (Miljødirektoratet)
Det skal foretas risikovurderinger i henhold til denne veilederen ved utførelse av bygge- og
anleggsarbeider på nedlagte deponier.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/kjemikalier/1629/ta1629.pdf
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Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), 2014
Omfatter risikovurderinger i forbindelse med kommunens arealplaner og reguleringsplaner.
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2014/Tema/veileder_til_helhetlig_risiko_og_s%C3%
A5rbarhetsanalyse_i_kommunen.pdf

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - Prosessanlegg, Biogassanlegg,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2012
Veilederen gir anvisninger på hvordan forskrift om håndtering av farlig stoff kan tilfredsstilles
når det gjelder krav til prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift,
endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av prosessanlegg og biogassanlegg.
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Veiledning/tilvirkning-og-behandling-av-farligstoff.pdf

Temaveiledning om bruk av farlig stoff - del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig
brensel, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), revidert juli 2015
Veiledningen erstatter den tidligere veiledningen om fyringsanlegg for flytende og gassformig
brensel. Veiledningen omfatter krav til fyringsanlegg som benytter deponigass.
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Tema/Temaveiledning_bruk_av_farlig_stoff_De
l_1.pdf
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Vedlegg 2

Normverdier og mottakskriterier for masser på deponi
I tabellene nedenfor er krav om maksimalt innehold av forurensningsstoffer i masser som
skal benyttes i topptetting gjengitt. Dette er krav som Fylkesmannen har satt i mange
tillatelser til avslutning og etterdrift.


Den første tabellen er Miljødirektoratets normverdier som er gjengitt i
Forurensningsforskriften kap. 2. Den gjelder for masser over impermeabelt/tetteste
lag.



Den andre tabellen er mottakskriteriene for lettere forurensede masser på deponi for
inert avfall som er gjengitt i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt 2.1. Den gjelder for
masser i impermeabelt/tetteste lag samt masser mellom impermeabelt/tetteste lag og
avfallet.

Normverdier i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap. 2 (Masser over impermeabelt/tetteste lag)
Stoff

Normverdier (mg/kg)

Metaller:
Arsen

8

Bly (uorganisk)

60

Kadmium

1,5

Kvikksølv

1

Kobber

100

Sink

200

Krom (III)

50 (tot)

Krom (VI)

2

Nikkel

60

Cyanid fri

1

PCB:
∑7PCB

0,01

Klorerte pesticider:
Lindan

0,001

DDT

0,04

Klorerte benzener:
Monoklorbenzen

0,03

1,2-diklorbenzen

0,1

1,4-diklorbenzen

0,07

1,2,4-triklorbenzen

0,05

1,2,3-triklorbenzen

0,01

1,3,5-triklorbenzen

0,01

1,2,4,5-tetraklorbenzen

0,05

Pentaklorbenzen

0,1

Heksaklorbenzen

0,01

Flyktige halogenerte hydrokarboner:
Diklormetan

0,06

Triklormetan

0,02

Trikloreten

0,1
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Stoff

Normverdier (mg/kg)

Tetraklormetan

0,02

Tetrakloreten

0,01

1,2-dikloretan

0,01

1,2-dibrometan

0,004

1,1,1-trikloretan

0,1

1,1,2-trikloretan

0,01

Fenoler og klorfenoler:
Fenol

0,1

Sum mono,di,tri,tetra klorfenol

0,06

Pentaklorfenol

0,006

PAH-forbindelser :
∑16 PAH

2

Naftalen

0,8

Fluoren

0,8

Fluoranten

1

Pyren

1

Benso(a)pyren

0,1

BTEX:
Benzen

0,01

Toluen

0,3

Etylbenzen

0,2

Xylen

0,2

Alifatiske hydrokarboner:
Alifater C5-C6

7

Alifater >C6-C8

7

Alifater >C8-C10

10

Alifater >C10-C12

50

Alifater >C12-C35

100

Tilsetningsstoffer til bensin og oljeprodukter:
MTBE

0,2

Tetraetylbly

0,001

Bromerte flammehemmere:
PBDE-99

0,08

PBDE-209

0,002

PFOS-forbindelser:
PFOS

0,1

Ftalater:
Di(2-etylheksyl)ftalat

2,8

Dioksiner/furaner

0,00001

Organiske tinnforbindelser
TBT

0,015

TPHT

0,015

Mottakskriterier for lettere forurensede masser på deponi for inert avfall1, jf. avfallsforskriften kap. 9,
vedlegg II, pkt 2.1. (Masser i impermeabelt/tetteste lag samt masser mellom impermeabelt/tetteste lag og
avfallet).
2.1.1.

Grenseverdier for utlekkingspotensial
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Lett forurensede masser som tas imot ved deponier for inert avfall kan ikke overskride følgende grenseverdier for
utlekkingspotensial:
L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff

Parameter

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved kolonnetest
mg/l

Arsen (As)

0,5

0,06

Barium (Ba)

20

4

Kadmium (Cd) 0,04

0,02

Krom (Cr) totalt 0,5

0,1

Kobber (Cu)

0,6

2

Kvikksølv (Hg) 0,01

0,002

Molybden (Mo) 0,5

0,2

Nikkel (Ni)

0,4

0,12

Bly (Pb)

0,5

0,15

Antimon (Sb)

0,06

0,1

Selen (Se)

0,1

0,04

Sink (Zn)

4

1,2

Klorid

800

460

Fluorid

10

2,5

Sulfat

1000*

1500

Fenoltall

1

0,3

Løst organisk
500
karbon (DOC)**

160

Totalt
suspendert
stoff (TSS)***

-

*

**
***

4000

Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for sulfat, kan det likevel anses som å
oppfylle mottakskriteriene dersom utlekkingen ikke overskrider noen av følgende
verdier: 1500 mg/l som C0 ved L/S = 0,1 l/kg og 6000 mg/kg ved L/S = 10 l/kg.
Dersom avfallet overskrider grenseverdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin
egen pH-verdi, kan det alternativt testes ved L/S = 10 l/kg og en pH mellom 7,5 and
8,0. Avfallet kan anses som å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom resultatet av
denne testen ikke overstiger 500 mg/l.
Verdien for TSS kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.
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2.1.2.

Grenseverdier for organiske parametere

I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.1.1 kan lett forurensede masser som skal deponeres på deponi for
inert avfall ikke overskride følgende grenseverdier for totalinnhold av organiske parametere:
Parameter

Verdi

Totalt organisk karbon
(TOC)

3%*

Benzen, toluen,
etylbenzen og xylener
(BTEX)

6 mg/kg

Polyklorerte bifenyler (7
1 mg/kg
kongenerer av PCB)
Mineralolje (C10 til
C40)

500 mg/kg

Polyaromatiske
hydrokarboner (∑ PAH
16)

20 mg/kg

Benso(a)pyren

2 mg/kg

*

Om avfallet er jord så kan forurensningsmyndigheten tillate en høyere grenseverdi,
forutsatt at grenseverdien på 500 mg/kg overholdes for oppløst organisk karbon ved L/S
= 10 l/kg, enten ved jordens pH eller ved en pH-verdi mellom 7,5 og 8,0.
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