
 

JORDTIPPEN       
 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

E-post: 

Leverandør av masser: 

 
Firma:        
 
Sjåfør:        
 
Reg.nr. bil        
 
Faktureres til:       

LASS DATO KL. 

HVA SLAGS MASSE?  

(myrjord, sand, silt, leir, stein, blandingsjord 

sprengstein, matjord, annet—hva?) 

UTTAKSSTED / PROSJEKT 
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Jeg erklærer at alle lass består av KUN reine jord– og steinmasser.  Dersom forurensing  oppdages i etter-

tid, vil leverandør bli fakturert for opprydding og levering til godkjent  mottak.   

 

……………………………………………………………………. Signatur leverandør 

LASSLISTE / MOTTAKSSEDDEL 

Jordtippen tar kun mot reine jord– og steinmasser. Alle lass skal tippes på anvist plass.  

Jordtippen kan når som helst avvise lass, eller kreve analyser/dokumentasjon på innhold. 



 

OBS 
HAR MASSENE / UTTAKSSTEDET BLITT VURDERT I HENHOLD TIL  

«Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 2» 

 

• Er massene tatt ut i et bysentrum eller tettsted? 

• Har massene tidligere vært deponert på uttaksstedet? 

• Har det vært slik / tilsvarende virksomhet på eller nær uttaksstedet: 

 - Industrivirksomhet 

 - Bensinstasjon eller tankanlegg 

 - Bilverksted 

 - Mekanisk verksted eller skipsverft 

 - Gartneri 

• Er der synlig avfall / søppel på uttaksstedet eller i massene 

• Synlig oljefilm e.l. uttaksstedet eller i massene 

 

ER DET MATJORD? 

 A-Sjikt (tatt fra øverste 20-30 cm) 

 B-sjikt (tatt fra 20/30 til 100 cm dybde) 

 

Mineraljord  

Sandjord har partikkelstørrelse fra grovt strøsukker til finsalt.  Den er gjerne beige, gul eller brun på farge, men 

kan være grå i djupere lag.  

Siltjord er mindre partikler, og kjennes gjerne mel – eller grøtaktig ut. Øverst i profilet er fargen gjerne gulbrun, 

men silt kan også være grå, særlig djupere ned.  

Leirjord er de minste partiklene, og nesten alltid grå på farge.  Lys grå nederst, gjerne mørkere øverst i profilet.  

 

Organisk jord (myrjord eller mold)  

Lite omdanna myrjord er gjerne lys brun på farge, og en kan se planterester.  Middels omdanna torv er mørkere 

brun, og du kan så vidt se spor etter planterester. Godt omdanna myrjord er nesten svart, uten spor av plante-

rester og føles feit, nærmest kremaktig og klinete.  

Mold er svart og smuldrer i grynstruktur når den er tørr. Kan forveksles med godt omdanna myrjord når våt. 


