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1. Alle masser som deponeres i Ålma Massedeponi skal være rene masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1.
2. Deponering skal skje sonevis iht driftsplan Ålma Massedeponi.
1. Egenerklæringsskjema skal være fylt ut av tiltakshaver og godkjent av Hoel & Sønner AS før massene kan
deponeres.
2. Alle leverandører skal være kjent med mottakskrav til gravemasser Ålma Massedeponi.
3. Automatfotografering av hvert lass/bil vil bli utført.
4. Alle leveranser av masser skal loggføres.
5. Det skal utføres visuell kontroll daglig når det foregår deponering. Kontroll skal loggføres.
1. Ålma Massedeponi vil være avstengt ved bom, og det er kun kunder som har fått tilgang til området som
kan deponere masser.
2. Tilgang kan kun fås ved å henvende seg til Hoel & Sønner AS.
1. Masser tippes i anvist sone.
2. Hver leverandør skal få anvist sone i området som er åpent for deponering. Større prosjekter anvises
separate tippsoner.
3. Tippsoner planeres og bearbeides maskinelt – stabilitet i fylling vurderes fortløpende og dokumenteres.
1. Alle egenerklæringsskjema, hvor mengde, angivelse av opprinnelse, leveringsdato og type masse er oppført
skal arkiveres på kontoret til Hoel & Sønner AS.
2. Loggbok kontrolleres mot kameralogg og innleverte deponeringsoppgaver.
3. Det tas ut minimum 1* 500 g masse pr 100. lass som leveres i deponiet. Stikkprøve merkes med leverandør
og sted for deponering – sendes til jordanalyse. Stikkprøve innmåles på kart.
4. Stikkprøvene sendes inn til Kystlab for analyse. Prøveresultatene loggføres, og oppbevares på kontoret til
Hoel & Sønner AS. Kopi av prøveresultat sendes til Oppdal Kommune – avd miljø.
5. Årsoversikt over deponerte volum; samleutskrift av logg samt utførte jordanalyser sendes Oppdal Kommune
– avd miljø ved årsslutt
1. Oppdages avvik ved den visuelle kontrollen, vil leverandør av lasset bli bedt om å fjerne lasset, eller det vil
bli foretatt en analyse for å sjekke om lasset er forurenset. Kostnader med analyser belastes leverandør.
2. Ved mistanke om forurensede masser skal byggherre ha foretatt analyser av massene, og analyseresultater
skal være overlevert til Hoel & Sønner AS før massene eventuelt kan deponeres.
3. Påvises forurenset masse som forsøkes deponert vil det bli fjernet og sendt til korrekt mottak, og
leverandør vil måtte ta kostnadene med dette.
1. Leverandører av masser faktureres etterskuddsvis pr mnd.
2. Omkostninger med leveranse av feil/forurensede masser belastes leverandør.

