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Mottakskontroll 
 

Mottak for ren masser – bestemmelser om rutiner og drift 
av mottak for rene masser,   

Åsebø, Askøy. 
 

Bestemmelsene er utarbeidet i tråd med Reguleringsplan nr. 358,  
Forurensingsforskriften, Avfallsforskriften, Vannressursloven og etter råd og 
veiledning ved Fylkesmannen, samt kvalitetssikring av Sunnfjord Geo Center 
AS. 
 

1. Lokalisering 
 
Åsebø mottak for rene masser, er lokalisert i utmark på Åsebø, nord for 
Heiavatnet, øst for FV 562.   
Fra syd er avkjørsel til høyre ca 600 m nord for veikryss FV 562 / KV 220 
(Davangerkrysset). 
 

2. Mottak for masser 
 
Følgende masser kan tippes i mottaket: 
 
Naturlige masser fra områder uten forurensende virksomhet, betraktes 
som rene.  Rene masser består av jord, stein, sand, myr, grus og leire. 
 
Overskuddsmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider er 
å regne som næringsavfall, jf. Forurensingslovens § 27 a annet ledd, 
dersom de ikke skal brukes på samme lokalitet som de er gravd opp. 
Slike masser kan mottas dersom formålet er nyttig gjenbruk. Ut over 
dette kan slike masser mottas etter søknad og innvilget dispensasjon fra 
Fylkesmannen, ihht Miljødirektoratets faktaark M-1243 / 2018. 

 
Likeledes er knust betong karakterisert som ren masse etter 
undersøkelser og analyser som ikke overstiger de tillatte grenseverdier 
anført i Miljødirektoratets faktaark M-14 2013. 
En forutsetning for utnyttelse av ressursen ren knust betong er at den 
skal være til nyttig gjenbruk.  Med dette menes til bruk i vei og til 
fundament for tilrettelegging av næringsområde. 
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3. Leieavtale mellom grunneier og driftsoperatør 
Hensikten med bestemmelsene i dette dokumentet er å presisere at 
anlegget blir drevet i henhold til Lover og Forskrifter gjeldende for drift 
av mottak av rene masser. 
Leier forplikter seg til å følge Lover og Forskrifter gjeldende for drift av 
mottak og disse bestemmelsene og vil bli omtalt som driftsansvarlig. 
 

4. Masseprodusent og transportør 
 
Masseprodusenten er den som genererer massene som er 
beskrevet i pkt. 2 og som beslutter at massene skal transporteres til 
mottaket. 

 
For rene naturlige masser, pkt.2, skal masseprodusenten oppgi de 
opplysninger som skjemaet til driftsleder på mottaket krever og skrive 
under på at opplysningene er riktige. 
I tilfelle ren knust betong, pkt. 2, skal dokumentasjonen også vise 
analyseresultater. 
Transportøren kan stå i fare for at massene avvises ved mottaket dersom 
masseprodusenten ikke oppfyller sine plikter ved å karakterisere 
massene og utstede riktig dokumentasjon. 
Transportøren bør av denne grunn sjekke at riktig dokumentasjon 
foreligger før transportoppdraget starter.  
Transportøren skal levere dokumentasjon for kontroll og gjennomgang 
ved mottaket før massene tippes på anvist sted. 
Dersom dokumentasjon ikke kan forevises, skal massene avvises.  Det 
skal ikke gis anledning til midlertidig plassering.   
I tilfelle hvor dokumentasjonen viser tvil om massenes renhet, kan en 
transport henvises midlertidig til et område for masser «under tvil» og 
prøvetaking på transportørs regning. 
Dersom transportøren (sjåføren) bevisst forsøker å få adgang til mottaket 
med urene masser, skal tilfellet rapporteres til hans foresatte. 
 
Masseprodusenten skal forvisse seg om at det ikke finnes svartelistede 
planter på området hvor massene skal transporteres fra, og gi skriftlig 
erklæring om dette.  Jf. liste over Svartelistede planter fra Miljø- og 
Klimadirektoratet. 
Driftsansvarlig bør så langt det er mulig inspisere områdene massene 
produseres. Spesielt gjelder det bebygde områder og i bynære  strøk. 
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5. Forebyggende tiltak mot forurensing 
 

For å begrense faren for forurensede masser i mottaket, er det 
nødvendig at driftsansvarlig er meget selektiv i valg av hvilke masser som 
skal få tilgang til mottaket. 
Et effektivt forebyggende tiltak vil være at det primært tas i mot masser 
fra større anleggsprosjekter.  
Ved en strategi hvor større mengde masser kommer fra samme 
geografiske sted / anleggsprosjekt, vil det være lettere å føre kontroll.  På 
forhånd bør driftsleder foreta rekognoseringer på massens 
opprinnelsessted, ta prøver for analyse, samt å avdekke om det er 
svartelistede planter i området.  
 
Sunnfjord Geo Service as skal i driftsperioden være ansvarlig rådgivende i 
forhold til spørsmål om forurensing, og utførende i forhold til 
prøvetaking. 
Ved den minste tvil om massens renhet, skal det tas prøver for analyse. 
 
Det skal årlig tas prøver fra sedimentæranleggets nedre kammer, etter 
avtale mellom driftsansvarlig Sunnfjord Geo Service. 

 
 

6. Kontroll ved mottak av masser - kompetanse 
 
Driftsansvarlig (leier) skal ansette / utpeke en fast driftsleder ved 
mottaket.  Driftslederen skal ved opplæring gis den nødvendige 
kompetanse i aktuelle bestemmelser og rutiner.  Driftslederens 
stedfortreder og hjelpere skal også gis denne kompetansen. 
 
Når det foregår mottak av masser skal driftslederen være til stede på 
mottaket, og ved tvil ta beslutninger om mottak – eventuelt avvising av 
masser.    
I tilfelle tvil om massenes renhet og det eventuelt henvises til midlertidig 
lagring, skal det tas stikkprøver for analyse.  Slike stikkprøver skal også 
straks foretas dersom det visuelt oppdages masser det kan være tvil om 
og som er tippet i selve mottaket. Kostnadene for slike prøver skal 
dekkes av masseprodusenten og vedkommende må opplyses om dette. 

 
Driftslederen og øvrig betjening på mottaket har plikt til å sjekke 
dokumentasjon på at massene er rene, jf pkt.2. 
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Det skal også oppgis mengde og antall lass fra massens opprinnelsessted, 
samt angi hvor på mottaket massene tippes i henhold til GPS basert 
rutenettsystem. 
Dokumentasjonen skal overleveres fra transportør til driftsansvarliges 
representant på mottaket. I tillegg skal transportør underskrive en 
erklæring fra mottaket, - standard godkjent skjema skal nyttes.  
Dokumentasjonen skal arkiveres og oppbevares til driften avsluttes / 
kontrakten for driften utgår, - for deretter å overleveres til grunneier. 
 
Det skal utarbeides en stillingsinstruks for mottakslederen før mottaket 
settes i drift. 
Grunneieren har rett til å kvalitetssikre at driftsleder har den nødvendige 
kompetanse for å lede driften – både når det gjelder kunnskaper og 
holdninger.   
 
Grunneier har rett til å foreta stikkontroller både av driftsansvarlig og 
driftsleders utførelse av tjenesten ved mottaket.  

 
7. Plan og rutiner for drift av mottaket 

 
Etter godkjennelse fra kommunen for oppstart av mottaket, skal 
driftsansvarlig ha etablere følgende: 
Før drift av mottaket igangsettes / organiseres: 

- ansette / utpeke en fast driftsleder og stedfortreder med 
nødvendig kompetanse og utarbeide stillingsinstrukser 

- anlegge bom med sikkert låssystem som også kan endres/ 
omprogrammeres, samt kamera ved bommen som skal 
identifisere bil og type last  

- anlegge barakke som tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven 
og som sikrere godt arbeidsmiljø for personellet 

- planlegge tiltak mot tilgrising med jord og slam på offentlig vei  
- oppdatere samtlige ansatte om lover, forskrifter og rutiner. 

Under driften. 
- mottaket er tilgjengelig for mottak av rene masser etter avtale 

med driftsansvarlig i følgende tidsramme: 
mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30 

- utenom åpningstidene skal mottaket være stengt med låst bom 
- kontinuerlig kontroll av innkomne masser ved at påbudt 

dokumentasjon avkreves, og at transportør underskriver 
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erklæring (standardskjema) fra driftsansvarlig og at 
dokumentasjonen arkiveres 

- plassering av masser i henhold til reguleringsplan 358  
- geografisk plassering av massene i et rutenettsystem 
- plassering av steinmasser (etablere fast grunn) for egnet 

etterbruk til næringsområde 
- i størst mulig grad nytte ressursene – jord / stein til gjenbruk 
- at HMS – bestemmelsene følges 
- at Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges 
- godt samarbeid med grunneier. 

 
 

8. Myndighet og ansvar 
 
Med henvisning til pkt. 2, 4, 5 og 6, har driftsansvarlig forpliktet seg til å 
etablere de tiltak som er anført i disse bestemmelser. 
Driftsansvarlig og driftsleder skal holde seg oppdatert på eventuelle nye 
bestemmelser gitt av forurensings – og miljømyndigheter, - og eventuelt 
etablere ytterligere tiltak dersom dette kreves. 

 
Skulle det inntreffe at forurensede masser er tippet i mottaket, er det 
driftsansvarliges plikt straks dette oppdages å begrense skadene og sørge 
for at disse massene (forurensningskilden) fjernes uten opphold.   
Fjerning av massene skal bekostes av masseprodusenten.  Dersom ikke 
den ansvarlige lar seg identifisere, må driftsansvarlig selv ta seg av 
forurensningskilden.  
Dette gjelder også om forurensingen avdekkes etter at driften er 
avsluttet, og at kilden til forurensingen kan spores tilbake til selve driften 
av mottaket. 
 
Driftsansvarlig og driftsleder forplikter seg til å drive mottaket i henhold 
til gjeldende Lover og Forskrifter for drift av mottak av rene masser, samt 
bestemmelsene som her er anført.  
 
Dato --- 
 

 
 
utleier / grunneier     leietaker / driftsoperatør


