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1. Formål 

 

Sikre at avfallet vi mottar er i henhold til det vi har tillatelse til å motta, behandle og å 

deponere. Sikre at kunden blir belastet for riktig avfallstype. 

 

2. Ansvar og myndighet 

 

Driftsleder er ansvarlig for at vi tar i mot riktige typer avfall. Dersom det kommer inn avfall 

som vi ikke har tillatelse til å motta, er det driftsleders ansvar å påse at avvik, med 

bildedokumentasjon, blir skrevet og at avfallet blir behandlet og videresendt på en 

forskriftsmessig måte. 

 

3. Avvik fra prosedyre 

 

Skal følgen reglene i avvikssystemet 

 

 

4.  Beskrivelse av rutinen 

 

Vektoperatør registrerer vekt og varetype (knyttet opp mot NS 9431:2011) på leveranse. Det 

innhentes basiskarakterisering for deponivarer. Dersom det er mulig skal det foretas visuell 

kontroll allerede på vekta.  Leveransen blir anvist til losseplass av vektoperatør. Hvis mulig 

kan det foretas en visuell kontroll av maskinoperatør før lasset tippes. Eventuelt henvises 

leveranse til annen losseplass. Etter at leveransen er losset skal det sjekkes med vekt at det er 

samsvar med registrert varetype. Det brukes radiosamband for dette.  

 

Deponivarer/sorteringsrester til deponi: 

Viser det seg at leveranse til deponi er for dårlig sortert vil den bli registrert som «blandet 

avfall» og sorteres iht. NS 9431:2011. Det skal brukes pad, eller annen bildebevis, for å 

dokumentere hvorfor avfallet blir omdefinert. Inneholder leveransen farlig avfall skal den 

registreres som «omklassifisert», og avvik skrives. Som ytterste konsekvens kan leveransen 

avvises og forurensningsmyndighetene skal varsles.  

 

Blandet avfall: 

For lass av blandet avfall gjelder samme rutine for mottakskontroll. Det sorteres iht. NS 

9431:2011  
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Mellomlagring i påvente av analyse: 

Ved akutte behov, sivil beredskap og/eller i påvente av analyse kan lass legges på 

mellomlagring på egnet områder. Hvert enkelt lass skal da merkes med veienummer for å 

kunne spores til spesifikk innveiing. 

 

 

Farlig avfall: 

Særskilt for farlig avfall er at det alltid skal være ferdig utfylt deklarasjon fra avfallsprodusent 

med leveranse. Hvis ikke skal lass avvises og forurensningsmyndighetene skal varsles. Farlig 

avfall skal henvises til spesifikke celler/haller som er godkjent for lagring av dette, definerte 

områder for deponering, mellomlagring eller etterbehandling.  

 

 

 

Det skal hele tiden være god radiokontakt mellom avfallsoperatør og vektoperatør. 
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