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Rene naturlige masser

Rene naturlige masser kan bestå av jord, stein, 

sand, myr, grus og leire. 

Naturlige masser fra områder der det ikke har 

vært forurensende virksomhet regnes som rene. 



Rene masser fra forurenset 

lokalitet

Normverdier skiller 

ren og forurenset 

jord

Forurensnings-

forskriften kapittel 2, 

vedlegg 1



Rene masser fra byggeprosjekter 

med forurenset grunn

Skal dokumenteres med relevante 

kjemiske analyser på 1 blandprøve pr 50 

m3 massem3 masse

Bør dokumenteres før massene 

transporteres til endelig disponeringssted



Store volum uten synlig forurensning

Dokumentere at de første 1500 m3 av én type 

masser er rene med 1 blandprøve/50 m3

Videre prøvefrekvens kan reduseres til 1 

Noen unntak…

Videre prøvefrekvens kan reduseres til 1 

blandprøve/200 m3

Original grunn under forurenset jord

Dokumentere at forurensning ikke har spredt 

seg til naturlig grunn med 1 blandprøve pr 50 

m3 av øvre halvmeter naturlig grunn



Flere unntak…

Visuelt ren pukk og grus (> 20 mm) uten 

belegg eller sammenkittet finstoff



Tiltakshavers ansvar for 

dokumentasjon

Kjemiske analyser av rene masser som er Kjemiske analyser av rene masser som er 

kjørt ut av prosjektet

Kvittering fra godkjent mottak



Krav til rene masser



Krav til massetippeeier med 

hensyn på miljø

Mottakskontroll

Støv og støy

UndersøkelserUndersøkelser

Myrmasser

Gamle ulovlige massetipper



Massetippeiers ansvar 

for mottakskontroll (1)

Dokumentasjon:

Loggføre massenes opprinnelsessted.

Resultater fra kjemiske analyser som 

dokumenterer rene masser fra områder med dokumenterer rene masser fra områder med 

forurensning. 

Skal være tilgjengelig for 

forurensningsmyndigheten ved tilsyn



Massetippeiers ansvar 

for mottakskontroll (2)

Massene må mellomlagres i merkede 

ranker inntil kopi av analyseresultat 

foreligger. foreligger. 

Massetippen bør være fysisk stengt.



Støv- og støytiltak
Økt massetransport kan føre 

til støy- og støvplager

Beskyttelsestiltak må etableres før 

igangsetting 

Støv

igangsetting 

Retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet (T-1520) 

Retningslinjer for støy i arealplanlegging 

(T-1442/2012)



Undersøkelser massetipp 

for rene myrmasser (1)
Forurensningsloven § 7:

Forbudt å ha, gjøre eller 

sette i verk noe som kan 

medføre fare for forurensningmedføre fare for forurensning

Myrmasser har egenskaper som kan 

medføre forurensning

Tiltakshaver dokumentere at det ikke 

forurenser



Undersøkelser massetipp 

for rene myrmasser (2)

Vi forventer:

Naturmangfoldloven og vannforskriften

Fare for forurensning Fare for forurensning 

Samlet belastning på resipient

Resipientundersøkelser

Avbøtende tiltak

Overvåking underveis



Undersøkelser gamle (ulovlige) 

massetipper (1)

Utilgjengeliggjøring av forurensning                                 

forurensningsforskriften kap. 2 

Dokumentere at massene er rene Dokumentere at massene er rene 

Undersøkelser



Undersøkelser gamle (ulovlige) 

massetipper (2)

Vi forventer:

Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Minimum 20 prøvepunkt for å få et Minimum 20 prøvepunkt for å få et 

statistisk grunnlag

Representative vannprøver oppstrøms og 

nedstrøms



Nyttiggjøring

av byggavfall

Avfallsregelverket 

Miljødirektoratet myndighetMiljødirektoratet myndighet

Miljødirektoratets faktaark M-14/2013

Avfall kan nyttiggjøres

Tiltakshaver må dokumentere på forhånd



Ulovlig disponering 

av byggavfall
Ulovlig disponering av byggavfall = 

forsøpling

Forurensningsloven § 28 (forbud mot 

forsøpling)forsøpling)

Kommunen 

myndighet og kan 

kreve opprydding



www.trondheim.kommune.no/forurensning

www.trondheim.kommune.no/forurensetgrunn

www.trondheim.kommune.no/akfg

Takk for megTakk for meg


