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Bruk av lett forurenset betong  -
bakgrunn 

Økte avfallsmengder framover  
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riveaktivitet

•Rammedirektivet for 
Avfall: Mål om 70 % 
gjenvinning av BA-avfall
innen år 2020

•Årlig genereres det 
ca 700 000 tonn betong, og 
det er forventet at 
betongavfallet vil øke 
betraktelig i årene 
fremover
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Forurensningsloven § 32 

• Betongavfall som oppstår i forbindelse med bygging 
og riving er normalt å betrakte som næringsavfall.

• Generelt gjelder at næringsavfall i utgangspunktet 
skal bringes til lovlig avfallsanlegg, jf. 
forurensningsloven § 32, men åpner også for:

�gjenvinning 

�bruk på annen (nyttig) måte

�annen disponering etter samtykke
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Forurensningsloven § 7 (1)

Utgangspunktet:

Det er forbudt å ha, gjøre eller sette i verk noe som 
kan medføre fare for forurensning, jf. 
forurensningsloven § 7 første ledd.
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Forurensningsloven § 7 (2)

Forbudet gjelder med mindre

1 - det er tillatt direkte gjennom forskrift
2 - det gis tillatelse
� kan få tillatelse med hjemmel i  

forurensningsloven § 11 første ledd
3 - det ikke medfører nevneverdig   

forurensning
� kan finne sted uten tillatelse, jf.  

forurensningsloven § 8 tredje ledd
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Disponering av lett forurenset 
betong (1)

- Klif er generelt forurensningsmyndighet for 
næringsavfall etter § 32, 1.ledd

- Unntak: Delegerte bransjer hvor FM er myndighet
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Disponering av lett forurenset 
betong (2)

- Klif vurderer å utdype krav til disponering av betong 
gjennom særskilt forskrift

- Klif vurderer også på sikt å anbefale økt delegering til 
FM overfor Miljøverndepartementet

- Inntil videre vurderer Klif konkrete disponeringsforslag 
gjennom behandling av enkeltsøknader om tillatelse til 
bruk
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Disponering av lett forurenset 
betong (3)

- Klif arbeider med å avklare forutsetninger for når bruk av lettere 
forurenset betong kan disponeres uten at det behov behov for 
tillatelse jf § 8, 3.ledd.

- Dette arbeidet er blant annet basert  på rapport om utlekking av 
PCB og tungmetaller, v/ SINTEF Byggforsk

- Mulig bruksområde for masser med noe høyere nivå enn 
normverdien:  under asfalterte veier, g/s-veier, P-plasser

- Normverdi = tilstandsklasse 1

- Begrepet tilstandsklasse brukes primært for områder som 
allerede innholder grunnforurensing.  
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Unngå spredning

- Hensikten med 
forurensingsmyndighetens  arbeid med 
veiledningsmateriell om betongavfall er 
å gjenvinne mer betong, men samtidig 
være restriktive med spredning av 
miljøgifter

SLUTT DEL 1
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Mellomlagring av forurensede 
masser

3 aktuelle paragrafer:

• Forurensingsforskriften § 2-5, annet ledd 

• Forurensingsloven § 29 

• Avfallsforskriften § 9
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Krav til disponering av 
forurensede masser

• Forurensningsforskriften § 2-5, annet ledd:

”Forurenset masse som ikke disponeres på
eiendommen, skal leveres til godkjent deponi 
eller behandlingsanlegg med tillatelse etter 
forurensningsloven.”
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Noen presiseringer i § 2-5

• Eiendom  =  selve tiltaksområdet

• Godkjent deponi og godkjent 
behandlingsanlegg  =  anlegg med   
tillatelse etter forurensingsloven § 11
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Mellomlagring av forurensede 
masser

• Forurensingsloven § 29 

”Den som driver opplagsplass eller anlegg for 
behandling av avfall som kan medføre 
forurensning eller virke skjemmende, må ha 
tillatelse etter reglene i kap. 3.”, dvs § 11 .
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Noen presiseringer

• Opplagsplass  =  

midlertidig opplagsplass = 
mellomlagring av masser 

• Må ha tillatelse etter forurensingsloven 
§ 11
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Avfallsforskriften § 9-2

Bestemmelsene i § 9-2 setter begrensinger 
for maksimal mellomlagringstid:

• inntil  ett år før avfallet går til sluttbehandling 
eller 

• inntil  tre år før avfallet går til gjenvinning eller 
behandling.
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Søknad

• Fylkesmannen er myndighet

• For innhold i søknad vises generelt til 
opplisting i forurensingsforskriften § 36-2 med 
særlig vekt på type masser, mengder, 
lagringstid, entydig kartfesting av berørte 
eiendommer med mer

• Saksbehandlingsgebyr, jfr
forurensingsforskriften § 39-4
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Tillatelse 

• Tillatelse gis med vilkår hjemlet i § 16

• Aktuelle vilkår:

- Vilkår for driftsfasen

- Vilkår om opprydding

- Vilkår om sluttrapportering

- mv
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Dispensasjon fra krav i § 2-5, 
annet ledd

• Klif kan gi dispensasjon fra kravet om at 
oppgravde masser som ikke disponeres på
eiendommen, skal leveres til godkjent deponi 
eller behandlingsanlegg. Forutsetningen er at 
massene har et innhold av forurensende 
stoffer under bakgrunnsnivået på det stedet 
massene skal disponeres. 

• Se Klif-publikasjon TA 2492/2009


