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Søknad om deponering av inert avfall 
 

Viser til tidligere korrespondanse og brev relatert til Revisjon i 2015, lukking av avvik og tillatelse til 

å deponere inert avfall på område uten dobbel bunntetting, ref.2015/4135, arkivnr.461.3. 

 

Vi 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 IKS 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 

I vedlagt kart/ skisse er det markert hvilket område vi søker å kunne deponere inert avfall. Området 

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). 

 

Som tidligere omtalt ser vi at inert avfall kan fungere godt til å fylle overganger mellom gammelt deponi 

uten dobbel bunntetting og nye deponiområder med dobbel bunntetting. 

  

Miljørisikovurdering 

Med bakgrunn i dette er det foretatt en kvalitativ miljørisikovurdering av tiltaket. Som vist i vedlgt 

notat. Miljørisikovureringen er foretatt i henhold til TA-1995/2003. 
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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 og at et slik tiltak vil være gunstig for å fylle overgangen 

mellom nytt og gammelt deponi. 

 

 

Med hilsen 

Sirkula IKS 

 

Una Lund  

utvikler miljøanlegg 
 

Dette brevet er elektronisk godkjent og kommer derfor uten signatur. 
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Kart over Heggvin som viser område for deponering av inert avfall: 

 

 
 

 
 

Område for 
deponering av 
inert avfall
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