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Mange temaer på en gang

Massehåndtering

25.10.2019
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Miljømyndighetene tungt inne

Problemstillinger knyttet til miljø og massehåndtering

25.10.2019

● Effekter på flora og fauna

● Forurensning (støv, 
nitrogen, plast, miljøgifter)

● Klimapåvirkning 
(transport, 
anleggsmaskiner)

● Rene masser vs
forurensede masser 

● Fremmede arter

Forurensningsloven

Forurensningsforskrift

Avfallsforskriften 

Vannforskriften

Naturmangfoldsloven, 

Forskrift om fremmede 

arter 

Jordloven

Forskrift om floghavre

Andre forskrifter fra 

mathelseloven eks, 

pærebrann

Byggesaksforskriften

Kommuneplan

Reguleringsplan

Dispensasjon

Kulturminneloven

Vannressursloven



Regelverk og veiledere
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Sjekklister for våre fremgangsmåte i ulike faser - utkast
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Flytskjema rene masser
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Rene masser

Gjenvinnes på 

anlegget

Ikke fare for 

nevneverdig skade 

eller ulempe? 

F-loven: Lovlig - ingen 

søknad

NB! Sjekk naturmangfoldlov  

og vannforskrift, søknad?

Fare for nevneverdig 

skade eller ulempe? 

Søknad etter 

forurensingsloven §11

Rene masser i 

overskudd = 

Næringsavfall 

(foruremsingsloven 

§27)

Gjenvinnes

Ikke fare for 

nevneverdig skade 

eller ulempe? 

F-loven: Lovlig - ingen søknad

NB! Sjekk naturmangfoldlov  

og vannforskrift, søknad?Fare for nevneverdig 

skade eller ulempe? 

Søknad etter 

forurensningsloven 

§11 

Annen disponering 

(permanent eller 

midlertidig)

Behandlingsmottak 

eller deponi? 

Mottaket må ha 

tillatelse fra 

fylkesmannen etter 

forurensningsloven
Masselager, 

terrengbruk 

Søknad om unntak fra 

f-loven § 32 

(Miljødirektoratet )



Flytskjema forurenset grunn 
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Forurenset jord på anlegget er 

over normverdiene i 

forurensningsforskriften §2-4

Gjenbruke på anlegget?

Fare for helse?

Risikovurderes i tråd 

helsebaserte akseptkriterier, ref 

Miljødirektoratet

Saksbehandling (tiltaksplan) etter 

forurensningsforskriften §2, 

kommunen er myndighet.

Dispensasjon - Miljødirektoratet

Fare for miljø? 

Ordinær risikovurdering

Saksbehandling (tiltaksplan) etter 

forurensningsforskriften §2, 

kommunen er myndighet.

Dispensasjon - Miljødirektoratet

Fjerne fra anlegget? 

Permanent disponering?

Til godkjent mottak?

Mottaket må ha tillatelse fra 

Fylkesmannen etter 

forurensningsloven

Bruke i et annet byggeprosjekt?

Søk Miljødirektoratet om unntak 

etter forurensningsforskriften 

§2-5 

Midlertidig disponering?

Mellomlager er kun tillatt på 

anlegget og på allerede 

forurenset område. 

Kan søke Fylkesmannen om til-

latelse til mellomlager utenfor. 



Flytskjema fremmede arter
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Fremmede arter er kartlagt på 

anlegget og er PROBLEMATISK

Beholde/gjenbruke  massene på 

anlegget? 

Omfattes ikke av aktsomhetsplikten, 

ingen tillatelse nødvendig

Masseflytting

Fjerne massene fra anlegget?

Massene = næringsavfall 

(Forurensingsloven §27)

Risikovurdering og evt. tiltak

Tillatelse fra Miljødirektoratet etter 

fremmedart forskrift § 24

Vegetasjonsflytting

Risikovurdering og evt. tiltak

Vurderinger dokumenteres. 

Ingen tillatelse nødvendig

Planteavfall med frøstand sikres. 

Planteavfall leveres til kompostering 

eller til godkjent mottak som 

restavfall



Alunskifer

Praktiske eksempler
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Tunnelinnslag i kalklindeskog

Praktiske eksempler
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Diskusjon

✓ Relativt god kontroll på regelverk

✓ Relativt god oversikt over rollefordeling og behov for samarbeid

✓ Relativt god oversikt over miljøeffekter

✓ Relativt god oversikt over mulige økonomiske besparelser:

Hvor går vi nå for å ta ut 
gevinstene?
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Takk for nå og 
GOD LUNSJ!


