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Forurensningsforskriften kap 2, § 2-4:

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset 
grunn i området der et terrenginngrep er planlagt 
gjennomført.

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i 
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 
nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og 
betydningen av eventuell forurensning i grunnen. 
Undersøkelsene skal som minimum avklare om 
normverdier, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, er 
overskredet.

Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset 
grunn, jf. § 2-3 bokstav a, kreves det ytterligere 
undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle 
konflikter mellom miljøhensyn og brukerinteresser og 
behov for tiltak.

Krav til undersøkelser
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Fase1-undersøkelse

Skrivebordsstudie: områdets historikk, 
databasegjennomgang, historiske kart m.m

Krav til undersøkelser, forts.
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Forurensningsforskriften kap 2, § 2-4:

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset 
grunn i området der et terrenginngrep er planlagt 
gjennomført.

Dersom det er grunn til å tro at det er 
forurenset grunn i området, skal tiltakshaver 
sørge for at det blir utført nødvendige 
undersøkelser for å få klarlagt omfanget og 
betydningen av eventuell forurensning i grunnen. 
Undersøkelsene skal som minimum avklare om 
normverdier, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, er 
overskredet.

Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset 
grunn, jf. § 2-3 bokstav a, kreves det ytterligere 
undersøkelser og vurderinger for å klargjøre 
eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og 
brukerinteresser og behov for tiltak.

Krav til undersøkelser, forts.
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Miljøteknisk grunnundersøkelse

Kartlegge forurensningssituasjonen i 
et antall prøvepunkter

Jordprøver analyseres for 
konsentrasjon av miljøgifter

Dersom det finnes forurensede 
masser må det utarbeides en 
tiltaksplan for graving i forurenset 
grunn

Tiltaksplanen skal godkjennes av 
kommunen før IG gis

Krav til undersøkelser, forts.
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Forurensningsforskriften kap 2, § 2-5:

Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at 

a) Grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke 
overskrides,

b) Anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke 
medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø. 

Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi 
eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 

Krav til tiltak
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Naturlige masser fra områder uten 
forurensende virksomhet

Normverdi: Grenseverdi for et miljø-
og helseskadelig stoff som forteller 
om grunnen kan ha 
forurensningsrisiko eller ikke. 
Definerer naturlig bakgrunnsverdi. 

I Trondheim: Av hensyn til naturlig 
bakgrunnsnivå, aksepteres det 
høyere innhold av krom og nikkel i 
ren jord i Trondheim enn 
Miljødirektoratets normverdier

Hva er rene masser
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Jordprøver der konsentrasjonen av en eller 
flere miljøgifter overstiger normverdi

Tilstandsklasser:

Forurensning over grenseverdi for 
tilstandsklasse 5: farlig avfall

Hva er forurensede masser
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Rene masser kan disponeres innenfor og utenfor tiltaksområdet

Forurensede masser kan gjenbrukes på tiltaksområdet så framt de ikke utgjør 
noen risiko for helse og miljø. 

Ulike akseptkriterier for ulik arealbruk:

Forurenset masse kategorisert som farlig avfall skal ikke gjenbrukes

Massehåndtering: Gjenbruk av masser
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Boligområder Sentrumsområder, 

kontor og forretning

Industri og trafikk-

arealer

Høyere tilstandsklasser akseptabelt



Rene masser: kan disponeres «fritt» utenfor tiltaksområdet - behov for masser!

Forurensede masser: må leveres deponi for aktuell tilstandsklasse

Det kan søkes om gjenbruk av masser utenfor tiltaksområdet (fritak fra 
forurensningsforskriftens § 2-5)

Søknad rettes Miljødirektoratet, behandlingstid 3 mnd.

Massehåndtering: Overskuddsmasser
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Ofte ukjent hva som ligger under bakken

Anleggsstopp i påvente av analysesvar

Fase1-undersøkelse og miljøteknisk grunnundersøkelse avdekker ikke 
nødvendigvis alt av forurensninger

Oljetanker

Skjulte deponier

Men ved god undersøkelse i forkant kan risiko for å treffe på ukjente 
forurensninger reduseres.

KONTAKT OSS I GOD TID FØR ANLEGGSTART! ☺

Utfordringer
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Håndtering av tunge rivemasser
Betongveilederen og Faktaarket M-14



Tunge rivemasser kan enten:

Deponeres

Nyttiggjøres

Bør være avklart før miljøkartlegging for å sikre en 
tilstrekkelig prøvetaking

Hvordan rivemassene behandles avhenger av 
analyseresultater

«Rene masser»

Inerte masser

Ordinære masser

Farlig avfall

Nyttiggjøres

Tunge rivemasser
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Prøvetaking av alle lag

Analysemetoder

Tolkning av analyseresultater

Deponering (inert/ordinært)

Nyttiggjøring

Betongveilederen – sikre en omforent praksis
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Foto: Steinar Amlo, Norconsult

Terrazzo kan være tilsatt både PCB og asbest. I tillegg kan terazzo inneholde forhøyede 
verdier av tungmetaller
Analyseparameter Periode
PCB 1950-1980
Asbest 1940-1980
Tungmetaller Alle

Eksempel hentet fra utkastet av betongveilederen



Nyttig formål!

Beholde deler av fundament for å 
minimere fundamenteringskostnader

Fylle rivegrop

Terrengendringer

Bæremasser til mindre veier

Teglstein kan ombrukes 

Ulike måter å nyttiggjøre tunge rivemasser
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Foto: Anita Spjøtvold, Norconsult



Forurensningsforskriften

Faktaark M-14

Grenseverdier for betong- og teglavfall

Seksverdig krom

Grenseverdier for maling, puss, avretting etc.

Gjennomsnittskonsentrasjoner

Kadmium Kvikksølv Bly ΣPCB7

< 40 < 40 < 1500 < 1

Regelverk for nyttiggjøring
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Tabell 2 fra Faktaark M-14. Gjelder maling, puss, etc. 



Søke til tillatelse hos fylkesmannen

Fullstendig liste over hva søknaden må inneholde finnes i betongveilederen og 
M-14

Kort oppsummert må søknaden inneholde:

Tiltakshaver / eiendom

Tiltaksbeskrivelse

Resultater miljøkartlegging

Beskrivelse av utslipp / risikovurdering

Avbøtende tiltak

Hva gjør vi hvis massene ikke oppfyller 
regelverket?
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Takk for oppmerksomheten!


