
 

Kravspesifikasjon For deponi  

Hva er ett avvik  
Alt som overskrider kravene for deponiet med utgangspunkt i 10% TOC/20%Glødetap 

Alt farlig avfall vil utløse avvik, dette inkluderer også EE-avfall 

Stål, metaller, felger er avvik da dette er lett gjenvinnbart 

Dekk er regulert i forskrift og er avvik uavhengig av 10%   

Avfall som overstiger 5% i Celler som har dette kravet 

Lett gjenvinnbart Avfall som ikke skal legges i deponi etter forskrift 

Fraksjoner 

Lettere forurenset masse Tilstandsklasse 4 eller lavere 
Masser som er lettere forurenset for eksempel EAL kode:170503.170504 

Massen skal være avvannet og overholde grenseverdier kap9 punkt 2.3.3 vedlegg 2 

Er unntatt kravet om TOC og må dermed legges i egen celle for å bevare andre cellers funksjon 

Krav til analyse før deponering 

 

Gateoppsop 
Krav om at fraksjonen er avvannet før deponering,  

Er unntatt fra kravet om TOC og må dermed legges i egen Celle for å bevare andre cellers funksjon 

Eksempel Avvik: Ikke Avvannet 

 

Gips 
Skal deponeres i egen celle ihht til tillatelse 3.2  

Cellen kan ikke overstige 5% TOC.  

Eksempel Avvik: ved innhold av brennbart materiale innlevert 1000KG vil det bli ført avvik ved 50kg 

Blåsesand 
Skal legges i Egen celle etter avfallsforskrift 9.6 A 

Krav til analyse 

Stein Betong Flis 
Legges i egen celle  

Avvik som forekommer hyppig her er:  



Armeringsjern som stikker ut i fra betong (utlekkingspotensiale av stoffer i deponi) 

Organisk Brennbart materiale, 

Syredannede bergarter kan ikke deponeres 

Asbest  
Asbest skal legges i egen celle  

Krav for å levere asbest i cellen er at: 

 Avfallet er deklarert etter Avfallsforskrift Kap11 

 Avfallet er pakket inn i 2 lag med bygningsplast og merket med ASBEST 

 Asbestinfisert materiale skal behandles etter egen rutine, kan kun leveres etter avtale 

 Avfallet må overholde Grenseverdiene i Kap 9 punkt 2.3.3 vedlegg II 

 

Garn Tauverk Not 
Legges i egen celle 

Kun avfall som er ikke lett gjenvinnbare skal legges i denne cellen. 

Avfall som er lett gjenvinnbart skal etter DeponiForskriften ikke legges i deponi, 

 

Hardplast 
Hardplast som er lett gjenvinnbar skal ikke legges i deponi . 

Mottakskontroll kan ta avgjørelser om at hardplast som er levert inn som deponivarer skal omgjøres 

til avfall til sortering. Dette vil bli en intern flytting og vil bli gjort dersom det er lett å kverne. 

 

Felles Celle Ikke brennbart Avfall 
Alt ikke brennbart og uorganisk materiale som tilfredsstiller kravene for deponivarer 

Avfallet skal overholde grenseverdier i avfallsforskriften vedlegg 2.2 

Avfall som er lett gjenvinnbart skal ikke deponeres 

 

Avvik vil bli behandlet på følgende måter  
 

Mindre avvik  
Når sjåfør er på stedet  

Avviket skrives men sjåfør gis mulighet til å utbedre avviket på stedet, for eksempel ved EE-avfall, 

dekk, farlig avfall som lett kan håndteres, 

Avviket blir da kun registrert og ikke fakturert 

 



Avvik som går på masser i feil celler 

Vurderes opp mot TOC og hvilken celle det er blitt deponert i  

For eksempel mindre mengder stein/keramisk flis i felles celle vil være ett registrert avvik men vil 

ikke automatisk medføre fakturering, Avfallet har da blitt levert i en dyrere celle men vil ikke 

overstige TOC, men våre interne krav til sortering, Gjentatte sorterings avvik kan imidlertid føre til 

fakturering av avvik 

 

 

Middels til alvorlige avvik  
Avvik som er brudd på forskrift vil medføre fakturering 

Avvik i rene celler vil kun medføre håndtering  

Avvik i felles celle kan medføre for eksempel at man ikke får levere direkte til cellen, men må levere 

avfallet som Avfall til sortering på senere lass til deponiet 

 

 

  

System avvik/forbedringsmeldinger 
Avvik som ikke er fakturerbare men ment til å gjøre Kunder/Transportører/Avfallsprodusenter bedre  

Forbedringsmeldinger vil for eksempel være: 

Forslag til deponivarer som kan sorteres ut og dermed kunne leveres som ren vare til en lavere pris 


