
 

Sirkula IKS  Postboks 3  Tlf: 62 54 37 00  Internett: 

Org.nr. 916 923 082 2301 Hamar E-post: post@sirkula.no www.sirkula.no 

 

Miljørisikovurdering – deponering av inert avfall 
 

Bakgrunn 
Sirkula IKS ønsker å søke om å avsette et nytt område på eksisterende deponi for deponering av inert avfall. 
Bakgrunnen for dette er at mengden inert avfall som leveres til Heggvin er stor, og det er behov for å øke 
kapasiteten.  
 
Det er stilt krav til at dersom Sirkula ønsker å avsette nye området for inerte masser for deponering må det 
redegjøres for at området overholder de krav som gjelder for inert deponi i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg I, 
avsnitt 3, som sier følgende: 
Deponi beregnet på inert avfall skal ha en fyllingsbunn og -sider som består av et mineral sjikt som har en 
permeabilitet på K ≤ 1,0 x 10-7 m/s, med en tykkelse ≥ 1 m. 
Hvis ikke må det settes inn tiltak slik at deponiområdet overholder kravene eller søke om lemping på 
kravene. En søknad om lemping til regelverket krever utarbeidelse av en miljørisikovurdering. 
 

Område for deponering av inert avfall 
Området Sikrula søker om å kunne deponere inert avfall utgjør ca. 1200 m2 areal (topp), og er i en «V-dal» 
med skråninger på tre sider. Dette vil være i overgangen mellom nytt og gammelt deponi. Deler av området 
har inntil nylig fungert som mellomlager for sortert aske, deres ref. 2013/4124 arkivnr. 472 (Websak 16/201). 
 

Miljørisikovurdering 
Med bakgrunn i dette er det foretatt en kvalitativ miljørisikovurdering av tiltaket i henhold til TA-1995/2003. 
 
Miljørisikovurderingen om lemping på krav til dobbel bunntetting gjennomføres i 3 trinn: 
Trinn 1: Kildekarakterisering 
Trinn 2: Transportkarakterisering 
Trinn 3: Resipient karakterisering 
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Figur 1: Gangen i en miljørisikovurdering om lemping av krav om dobbel bunntetting 

I følge veilederen skal miljørisikovurderingen alltid begynne med trinn 1, karakterisering av kilden. Dersom 
man kan dokumentere at det kun er små mengder miljøskadelige stoffer og at giftvirkningen av sigevannet er 
lav, kan dette være tilstrekkelig grunnlag for å søke om dispensasjon fra kravene om dobbel bunntetting uten 
å gå videre til trinn 2. Dette kan gjelde deponier som har tilnærmet inert avfall. 
 

Trinn 1: Kildekarakterisering 
Formålet er å identifisere om det er miljøskadelige stoffer i avfallet som kan sive ut fra deponiet og mengden 
av disse. 
 
Avfall  
Sirkula ønsker å sluttbehandle følgende avfallstyper på området uten dobbel bunntetting: 

• Glassvatt/ Mineralull/ Steinull 

• Vintermatter 

• Glass (EAL-kode: 17 02 02/ 19 12 05) 

• Glassfiber (uten organiske bindemidler) (EAL-kode: 10 11 03) 

• Keramikk/ porselen/ takstein (EAL-kode: 17 01 03) 

• Murstein (EAL-kode: 17 01 02) 

• Ren betong (EAL kode: 17 01 01) 
 
Blandet inert avfall, er en blanding av avfall som er unntatt fra testing og klassifisert som inert avfall jmf. 
Avfallsforskriften kap. 9, Vedlegg II, kap. 1.2. Det er utarbeidet en egen spesifikasjon for denne 



 

3 

 

avfallsfraksjonen som er vedlagt. Spesifikasjonen er basert på kravene som stilles til mottak av avfall på 
deponi for inert avfall i avfallsforskriften kap.9, Vedlegg II, kap. 2.1. 
I tillegg blir det levert rene fraksjoner av mineralull, porselen, tegl og takstein mm, som er uttatt fra kravet 
om testing. 
 
I 2016 ble det levert 4.130 tonn inert avfall som beskrevet over, og hittil i 2017 er det levert 4.433 tonn. Dette 
avfallet kan sluttbehandles i inert deponi. Siden 20.06.2016 har inert avfall blitt deponert i område uten 
dobbel bunntetting jmf. Brev Arkiv.nr 461.3.  
 
Ren betong, blir knust på Heggvin og kan benyttes til oppfylling av åpningen mellom nytt og gammelt deponi 
sammen med øvrig inert avfall. Knust ren betong blir benyttet for  stabilisere fyllingen. 
 
Basert på de kriteriene som er satt til type avfall som skal deponeres i det foreslåtte området, er det vurdert 
slik at det er lite sannsynlig at avfallet vil inneholde miljøskadelige stoffer som vil overskride grensene som er 
gitt. 
 

Vurdering av transport av sigevann og resipient 
Det respektive området er dekket av sigevannsoppsamling i nord. Sigevannet blir renset før det slippes på 
kommunalt nett. Det er ikke registrert endringer i sigevannsprøvene etter at tilsvarende avfall er blitt 
deponert i tilsvarende område siden juni 2016, og det er derfor grunn til å tro at avfallet har liten utlekking av 
miljøgifter. 
 
Vannbalansen for deponiet for 2016 viser at det er samsvar mellom mengden nedbør og sigevannsmengden. 
Dette gir en god indikasjon på at sigevannet fra deponiet blir samlet opp i sigevannsanlegget og i liten grad 
lekker ut av området. 
 
Grunnforholdene under deponiet ble grundig undersøkt i 2014-2015, ref. Rudens rapport om 
Grunnundersøkelser ved Heggvin. Rapporten avdekker at morenelagene og alunskiferlaget under deponiet 
gir en beskyttelse for spredning av forurensning fra deponiet. I tillegg har tester utført av NGI i senere tid vist 
at stedlig morene masser har en hydraulisk konduktivitet ned mot 1 x 10-9 m/s.  
Kravet til geologisk barriere for inert deopni er at det gir en hydraulisk konduktivitet på 1 x 10-7 m/s. Utfra 
dette kriteriet burde området avsatt til inert deponi på Heggvin være egnet for deponering av inert avfall. 
 

Konklusjon 
Vår vurdering er at deponering av inert avfall i beskevet område uten dobbel bunntetting vil i liten grad gi en 
økt risiko for utslipp av miljøgifter. Sigevannet vil testes ihenhold til utslippstillatelse og overvåkningsprogram 
for Heggvin. Dersom det viser endringer i sigevannssammensetningen vil det bli gjennomført en kartlegging 
for å avdekke årsaken til endringen. Ved overskridelser av grenseverdier vil dette rapporteres til 
Fylkesmannen. 
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