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1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som hovedoppgave å avvikle de norske
atomanleggene på Kjeller og i Halden, samt å håndtere alt radioaktivt avfall på en sikker og
kostnadseffektiv måte. Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen
er det nasjonale anlegget for radioaktivt avfall og håndterer radioaktivt materiale og
strålingskilder fra medisin, industri og forskning i Norge. Noe radioaktivt avfall deponeres
andre steder, men KLDRA er det eneste deponiet i Norge som inneholder
kunstig/menneskeskapt radioaktivitet.
KLDRA Himdalen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alt rivningsavfall som oppstår
ved avvikling av atomanleggene. NND utreder derfor alternative løsninger for håndtering av
rivningsavfall, og har igangsatt flere delprosjekter som skal gi innspill til utredningen.
I forbindelse med avvikling av atomanleggene på Kjeller og i Halden vil ca. 90% av avfallet
være ikke-radioaktivt (friklasset) eller svært lavradioaktivt (ikke-deponeringspliktig). Forskrift
om radioaktiv forurensning og avfall definerer grenseverdiene for deponeringspliktig
radioaktivt avfall, og iht. avfallsforskriften § 16-5 kan den som har tillatelse til håndtering av
farlig avfall også håndtere ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall. Den som ikke har
tillatelse til håndtering av farlig avfall, må ha tillatelse fra Direktorat for strålevern og
atomsikkerhet for å kunne håndtere ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall. Ettersom dette
avfallet ikke er deponeringspliktig ønsker NND mer informasjon om hvilke muligheter som
ligger i det norske avfallsmarkedet.

1.2 INNLEDNING
WSP, i samarbeid med Mepex, har vært engasjert av NND for å utrede hvilke muligheter
som finnes i det norske avfallsmarkedet.
For dette prosjektet var avfallet delt i 3 hovedkategorier; friklasset (ikke radioaktivt), ikke
deponeringspliktig (svært lavradioaktivt) og deponeringspliktig (lavradioaktivt,
mellomradioaktivt og høyradioaktivt). Prosjektets oppgave har vært begrenset til å vurdere
friklasset og ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall.
Prosjektet var organisert som følger:
-

Geir Ove Tørnkvist, WSP - Prosjektleder
Morten Salvesen, WSP - Prosjektrådgiver
Geir Allum Sørensen, Mepex - Prosjektrådgiver
Jarle Marthinsen, Mepex - Prosjektrådgiver

Prosjektteamet var sammensatt av ressurser med lang erfaring fra det norske
avfallsmarkedet.
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Teamet har inngående kunnskaper om håndtering av ordinært rivningsavfall (friklasset), og
har i prosjektet gitt en detaljert oversikt over aktuelle fraksjoner, mulige mottak og estimerte
kostnader. Det er også gitt en overordnet beskrivelse av nødvendige tiltak for å sikre at
avfallet er friklasset og ikke inneholder spor av radioaktivitet.
For ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall har teamet beskrevet det norske markedet for
håndtering av farlig avfall inkludert kjente aktører innen lav-radioaktivt avfall. Teamet har, i
dialog med markedsaktører, vurdert muligheten for at eksisterende aktører kan ta imot ikkedeponeringspliktig radioaktivt avfall og estimert kostnader ved mottak. Nødvendige
sikkerhetstiltak er også beskrevet på et overordnet nivå.

1.3 FORMÅL
Formålet med prosjektet er å gi NND tilstrekkelig informasjon om mulighetene i det norske
avfallsmarkedet til å kunne vurdere dette som et alternativ for håndtering av rivningsavfall
som følger ved avviklingen av atomanleggene på Kjeller og i Halden.
For at NND skal kunne vurdere dette opp mot andre alternative løsninger må rapporten gi
informasjon om følgende:
-

-

Beskrivelse av markedet for friklasset avfall i Norge inkludert estimert kostnad per
volum for relevante fraksjoner av friklasset rivningsavfall.
Avklare mulighetene for levering av ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall i det
norske avfallsmarkedet, inkludert estimert kostnad per volum for relevante fraksjoner
av ikke-deponeringspliktig radioaktivt rivningsavfall.
En oversikt over relevante lover, regler, bransjestandarder og tillatelser som gjelder
ved levering av avfall i det norske avfallsmarkedet.
Eventuell annen informasjon som er relevant for NND ved vurdering av om
rivningsavfall fra dekommisjonering kan leveres i det norske avfallsmarkedet.

Denne rapporten skal inngå som en del av NND sin alternativanalyse for å avgjøre den
beste og mest kostnadseffektive måten å håndtere rivningsavfall fra dekommisjoneringen.

1.4 SAMMENDRAG
Det finnes ulike klassifiseringssystemer for avfall som er relevant for radioaktivt og friklasset
ikke-radioaktivt avfall. Det er i denne utredningen redegjort for definisjoner og klassifisering
av avfall som både er og som ikke er forankret i nasjonalt og internasjonalt lovverk.
-

Forurensningsloven gir en generell overordnet klassifisering ut fra hvor avfallet
oppstår, og angir definisjoner for husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.
Avfallsforskriften klassifiserer en del avfallstyper ut fra hvilke krav som gjelder for
disponeringen av avfallet.
Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall fastsetter grenseverdier for hva som er
å betrakte som radioaktivt avfall.
Den europeiske avfallslisten (EAL) klassifiserer avfall i hovedsak ut fra kilden til
avfallet.
Norsk standard NS 9431:2011 har som formål å standardisere avfallsinndelingen ved
bruk til registrering og rapportering.
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-

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) klassifiserer radioaktivt avfall etter
disponeringsmåte.

Avfall fra dekommisjonering, som gjennom målinger er verifisert å ligge under
grenseverdiene, vil være friklasset avfall. Friklasset avfall kan disponeres fritt i
avfallsmarkedet, men i samsvar med avfallsregelverkets bestemmelser. Friklasset avfall

vil, i samsvar med avfallsforskriften, bli klassifisert enten som inert avfall, ordinært
avfall eller farlig avfall. Etter EAL og Norsk standard vil det aller meste av avfallet etter
dekommisjonering være bygge- og riveavfall som omfattes av krav om kildesortering.
Avfallshierarkiet er nedfelt som styrende prinsipp i EUs avfallsregelverk og i norsk
avfallspolitikk, og vil gjelde for friklasset avfall. Det innebærer at disponeringen av avfall som
har oppstått skal skje etter følgende prioriteringer:
1. Ombruk
2. Materialgjenvinning
3. Energiutnyttelse
4. Sluttbehandling som omfatter forbrenning uten energiutnyttelse og deponering.
Friklasset inert avfall vil omfatte naturlige ikke-reaktive gravemasser, betong uten armering,
tegl, keramikk osv. Slike masser kan utnyttes til utfyllingsformål mm. eller disponeres på
deponier for inert avfall.
Ordinært avfall er en stor, inhomogen gruppe avfall som ikke inneholder farlige stoffer, er
smittefarlig, eksplosivt eller kan karakteriseres som inert. Ordinært avfall fra
dekommisjonering vil omfatte en rekke ulike materialer, som også kan sorteres i rene
materialstrømmer som tre, metall, papp/papir. Etter forurensningsloven vil slikt ordinært
avfall være næringsavfall, der hovedregelen er at avfallet skal bringes til lovlig avfallsanlegg,
dersom det ikke kan gjenvinnes eller nyttiggjøres på annen måte. Materialgjenvinning eller
annen nyttiggjøring skal prioriteres framfor deponering.
For at et avfall skal være farlig avfall, må det ha farlige egenskaper, slik som eksplosivt,
etsende, kreftfremkallende osv. Farlig avfall er underlagt leveringsplikt til en innsamler eller
behandler som har tillatelse til å motta og håndtere farlig avfall.
Friklasset avfall kan disponeres på deponi, dersom ingen andre disponeringsmåter er
aktuelle. Avfallsforskriften fastsetter krav til tre ulike kategorier deponier:
- Kategori 1: Deponi for farlig avfall
- Kategori 2: Deponi for ordinært avfall
- Kategori 3: Deponi for inert avfall
Hovedregelen er at farlig avfall og masser som inneholder farlige stoffer kan deponeres på
deponier for farlig avfall. Ordinært avfall som oppfyller kravene til deponering, kan deponeres
på deponier for ordinært avfall og inert avfall kan deponeres på deponier for inert avfall. Det
er likevel åpnet for deponering av lettere forurenset masse på inert deponier, dersom det
kan dokumenteres gjennom tester at avfallet har utlekking som ikke overstiger angitte
grenseverdier for inert deponi. Det er også åpnet for deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig
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avfall på deponier for ordinært avfall, dersom det kan dokumenteres gjennom tester at
avfallet har utlekking som ikke overstiger angitte grenseverdier for ordinært deponi.
Gravemasser som ikke er radioaktive, og som oppstår ved dekommisjonering, kan også
disponeres på den aktuelle eiendommen, dersom massene tilfredsstiller myndighetenes
helsebaserte tilstandsklasser.
Med bakgrunn i Studsvik-rapporten, er det gjennomført en vurdering av mengder og typer
avfall som kan oppstå ved dekommisjonering ved Halden- og Kjeller-anleggene. For
Halden-anlegget er det dessuten foretatt en gjennomgang av bygg og arealer ved befaring.
Totalt sett er det estimert følgende mengder avfall fra anleggene:
Anlegg

Friklasset avfall

Radioaktivt avfall

Halden

31 748 tonn

5 205 tonn

Kjeller

16 057 tonn

8 769 tonn

SUM

47 805 tonn

13 974 tonn

Riving av bygningsmasser og prosessutstyr på Kjeller og i Halden vil omfatte de aller fleste
avfallstypene som behandles i Norge i dag. En betydelig del er betong og gravemasser, men
det er også store mengder elektronikk, kabel, stål og metaller, møbler, vinduer og noen
kjemikalier.
Aktører som kan bistå NND med avsetting av masser, kan deles inn i rivningsentreprenører,
generelle avfallsselskaper, deponier og spesialister på enkelte fraksjoner. NND kan også
etablere egen kapasitet for deponi.
Rivningsaktørene synes å ha de beste forutsetningene for å avsette betong, betong med
armering og typiske deponivarer, da de ofte har brede kontaktflater og kan spre forskjellige
fraksjoner til deponi eller gjenvinning avhengig av hvordan markedet er på aktuelt tidspunkt.
Det er flere gode miljøer for avsetning av elektronikk og kabel. Det samme gjelder farlig
avfall (kjemikalier) som enten kan ryddes opp før riving ved bruk av eksisterende avtaler
eller ha som egen pakke i anbudsprosessen(e).
Møbler, interiør, vinduer, belegg, takplater, isolasjon og annet mer vanlig avfall har NND
mulighet for å ordne enten via riveentreprenør, eller man kan inngå avtale med et av de
større avfallsselskapene om utplassering av containere som riveentreprenøren fyller og
håndterer bestilling av henting.
Det er i prinsippet 5 selskaper/grupperinger på Østlandet som står for det aller meste av
mottak, behandling og avsetting av ordinære avfallsstrømmer av de fraksjonene NND vil ha
hånd om. Disse er Norsk Gjenvinning, Franzefoss, RagnSells, Retura og Stena Recycling.
Utover disse vil tradere som Geminor og Norsk Råvare kunne tilby både logistikk og
avsetning av de fleste fraksjonene.
Antall deponier i Norge har blitt kraftig redusert de siste årene, som følge av en kombinasjon
av økte krav til drift, dokumentasjon, utslipp og at mange deponier er fulle og avsluttet.
NO-PRO-27140

Side 8 av 63

I nærheten av Halden er det 4 deponier av noe størrelse som er aktuelle for mottak av
masser, ordinært og inert avfall. Dette er:
-

Rokke deponi, Halden
Borge deponi, Fredrikstad
Øra deponi, Fredrikstad
Solgård avfallsplass, Moss

I nærheten av Kjeller er det mer begrenset deponikapasitet, men det finnes noen og i tillegg
flere massemottak for inerte masser. De mest aktuelle deponiene er:
-

Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
Esval Miljøpark, Vormsund

Utover nærområdene pekes det på deponier i Drammen, Asker, Tønsberg, Larvik, Skien,
Hamar, samt enkelte deponier langs kysten som kan tenkes å ha et økonomisk fordelaktig
mottak, gitt effektiv båttransport.
For farlig avfall pekes det bl.a. på NOAH Langøya, Heggvin deponi i Stange m.fl.
Det er foretatt en vurdering av hvilke ulike alternativer NND har for deponering av inntil
50 000 tonn friklasset/ikke-radioaktivt avfall.
Det er sett på følgende alternativer:
1. NND etablere eget
deponi





2. NND overlater avfallet
til kommersielle
aktører i
avfallsmarkedet





NND kan erverve eller leie grunn og etablere eget deponi
for ikke-radioaktivt eventuelt også svært lavaktivt og
svært kortlivet avfall.
NND kan etablere deponi samme med andre aktører
NND kan kjøpe seg inn/kjøpe kapasitet på et
eksisterende deponi, primært ved etablering av en egen
deponicelle.
NND kjøper behandlingstjenester direkte fra aktører i
avfallsmarkedet
NND kjøper dekommisjoneringstjenester av
riveentreprenører som også håndterer avfallet
Kombinasjon av de to løsningene

Valg av strategi er vurdert ut fra hensyn til:
- Sikring av tilstrekkelig deponikapasitet
- Helse- og miljømessig sikker deponering
- Fleksibilitet
- Kostnader
Vår anbefaling er at NND avsetter alt friklasset avfall som er aktuell for deponering til
markedet. En løsning der riveentreprenøren ved dekommisjonering får ansvar for avfallet i
hele verdikjeden fra miljøsanering til avsetning av avfallet kan være en god løsning for NND.
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Det innebærer at riveentreprenøren gjennom miljøkartleggingen og
miljøsaneringsbeskrivelsen, finner avsetning for alle avfallsstrømmene og kan prioritere
disponering i samsvar med regelverket. Det kan være flere ledd i slik leverandørkjede og
noe økte kostnader sammenlignet med å gå til én aktør må påregnes.
Dersom NND ønsker å etablere eget deponi for å opprettholde fleksibilitet og kontroll, bør de
etablere et deponi med miljøsikkerhetsnivå tilsvarende ordinært avfall. En god løsning kan
være å kjøpe seg inn på et eksisterende deponi med en egen deponicelle. Alternativt
etablere et deponi samme med andre aktører. Et deponi for en større masse-/avfallsmengde
enn det NND disponerer, vil gi reduserte kostnader pr. masseenhet og kan dermed sikre
høyere standard på løsningen, og en høyere kompetanse på driftspersonell.
Kostnadsberegningene for avsetting av avfall ved dekommisjonering er beregnet til 17.7
millioner for 47.800 tonn friklasset avfall, hovedsakelig fordelt på to deponier. I tillegg er det
gitt markedspriser tilsvarende 248 millioner kroner for lavradioaktivt materiale, et
kostnadsnivå som virker lite realistisk. Antagelsen er at disse prisene er de samme som
benyttes for mindre volumer avfall fra Nordsjøen. Man har gjort et kostnadsestimat der disse
massene samdeponeres med de friklassede massene. Kostnadsbildet for de antatt 14.000
tonn kommer da ned til 20 til 25 millioner kroner.
Det må tas hensyn til at dette er dagens situasjon, ingen er i stand til å si hvilke priser,
kapasiteter og behandlingsformer man har kanskje 15 år frem i tid.
Et estimat på merkostnad på logistikk ved å samle seg om ett deponi, er 150 kr/tonn for
omtrent 15.000 tonn fra Kjeller, eller 2.25 millioner, alternativt det dobbelte i økning for å
flytte masser fra deponi nært Halden til deponi nært Kjeller.
De største usikkerhetsmomentene i regnestykket er kvaliteten på avfallet, dvs mengde ut fra
faktisk strålenivå, generell mengdeberegning, politisk / nabomessig utfordring knyttet til
NIMBY (Not in my backyard) når det kommer til gjennomføring, selv om massene friklasses.
Norges deponikapasitet er avtagende og nye deponier pålegges strengere krav om bunn og
topptetting, etterdrift, vannrensing etc enn tidligere. Det må derfor forventes en
kostnadsutvikling som ligger høyere enn forventet utvikling i KPI fremover, kanskje 2-3% per
år økning utover KPI.
Det er også vist til ulike typer måleutstyr for radioaktivitet som er aktuelt ved riving,
opplasting på bil og transport ut av anlegget, men som også kan benyttes på mottak ved
levering til kommersielle aktører eller eget deponi. Det er vist fastmontert utstyr, håndholdt
utstyr, måleportaler og laboratorieutstyr.
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2. REFERANSER TIL LOVVERK, BRANSJESTANDARDER, TILLATELSER OG ANNEN
RELEVANT DOKUMENTASJON
Gjeldende regelverk som i større og mindre grad er relevant for disponering av radioaktivt
og friklasset avfall er kort omtalt nedenfor.

2.1 LOV OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN)
Forurensningsloven1 har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere
eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall og fremme en bedre behandling av
avfallet.
Radioaktivt avfall vil iht. lovens § 27a, 3.ledd, være spesialavfall etter § 31, som ikke
hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall,
fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.
For øvrig gjelder lovens bestemmelser for radioaktivt avfall, med noen angitte unntak. For
radioaktivt avfall gjelder bl.a. følgende bestemmelser:








§ 11 Tillatelse til virksomheter som medfører eller kan medføre radioaktiv
forurensning
§ 16 I tillatelse etter loven eller forskrift i medhold av loven kan det settes nærmere
vilkår for tillatelsen
§ 28 forbud mot forsøpling.
§ 29 krav til anlegg for behandling av avfall.
§ 31 håndtering av spesialavfall.
§ 32 håndtering av næringsavfall.
§ 33 gjenvinning og annen behandling av avfall

Myndighet etter disse bestemmelsene, når det gjelder radioaktivt avfall, er delegert til
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

2.2 FORSKRIFT OM RADIOAKTIV FORURENSNING OG AVFALL2
Denne forskriften avklarer forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og
håndtering av radioaktivt avfall. Forskriften fastsetter bl.a. at avfall defineres som radioaktivt
avfall etter forurensningslovens § 27, første ledd, når det er forurenset med radioaktive
stoffer iht. grenseverdier som er angitt i forskriftens vedlegg 1a. Forskriften fastsetter også
grenseverdier i vedlegg 1b for deponeringspliktig radioaktivt avfall og grenseverdier i
vedlegg 2 for virksomheter som skal ha tillatelse etter forurensningsloven.
Vedlegg 1a fastsetter grenseverdi angitt som spesifikk aktivitet (Bq/g) for en rekke
radionuklider. Avfall med spesifikk aktivitet under grensene anses ikke som radioaktivt
1

LOV-1981-03-03-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall
FOR-2010-11-01-1394 Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt
avfall
2
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avfall, og skal håndteres som annet avfall iht. forurensningsloven og avfallsforskriftens
øvrige bestemmelser. Avfall med spesifikk aktivitet lik eller over grenseverdien skal
håndteres som radioaktivt avfall. Grenseverdiene er spesifikke for hver radionuklide og
varierer. Dersom avfall inneholder flere ulike nuklider, skal summen av forholdene mellom
aktiviteten til enkeltnuklider og nuklidens grenseverdi være lik eller over 1 for at avfallet skal
betegnes som radioaktivt.

Ck

∑C

≥

1

e,k

Der:
Ck = Spesifikk aktivitet for radionuklide k.
Ce,k = Grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k.
Vedlegg 1b fastsetter grenseverdi for avfall som er deponeringspliktig. For at radioaktivt
avfall skal være deponeringspliktig, må det inneholde en radionuklid med totalaktivitet pr år
(Bq/år) som er lik eller høyere enn grenseverdien (kolonne 2), og en spesifikk aktivitet (Bq/g)
som er lik eller høyere enn grenseverdien (kolonne 3). Dersom avfallet inneholder flere
ulike nuklider benyttes samme prinsipp som angitt ovenfor. I dette tilfellet skal to forhold
være oppfylt for at et radioaktivt avfall kan betegnes som deponeringspliktig. Det er når
summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet til enkeltnuklidene og tilhørende grenseverdi
er lik eller større en 1, og når summen av forholdet mellom totalaktiviteten for hver nuklide
og tilhørende grenseverdi er lik eller større en 1.
Med deponi i denne sammenhengen menes anlegg for varig deponering av avfallet.

2.3 FORSKRIFT OM GJENVINNING OG BEHANDLING AV AVFALL (AVFALLSFORSKRIFTEN)
Avfallsforskriften3 er hjemlet i forurensningsloven og gir detaljbestemmelser om håndtering
av ulike avfallstyper mm.
Forskriftens kapittel 16 omhandler radioaktivt avfall. Forskriften fastsetter i § 16-4 at
radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig, og at alle som oppbevarer, transporterer eller
håndterer radioaktivt avfall, plikter å treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning
eller skade på mennesker eller dyr. Det er ikke tillatt å blande radioaktivt avfall sammen
med annet avfall. Det er heller ikke tillatt å blande ulike typer radioaktivt avfall dersom dette
kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av
avfallet. Likeledes er det heller ikke tillatt å fortynne radioaktivt avfall med den hensikt å
komme under grensene for radioaktivt avfall, jf. kap. 2.2.

3

FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
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Forskriftens § 16-7 fastsetter at avfallsbesitter har leveringsplikt for radioaktivt avfall. Slikt
avfall skal leveres minst en gang pr år til virksomheter som har tillatelse til å motta avfallet.
Dette gjelder både for deponeringspliktig og ikke deponeringspliktig avfall.
Ved nedleggelse av virksomhet eller driftsstans utover 3 mnd. inntrer leveringsplikten
umiddelbart.
§ 16-5 fastsetter krav om at virksomheter som håndterer deponeringspliktig radioaktivt avfall
skal ha tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Derimot kan
virksomheter som allerede har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter forskriftens §11-6,
også håndtere radioaktivt avfall.
§ 16-9 angir avfallsprodusentens plikt til å gi opplysninger om avfallet ved innlevering, mens
§ 16-10 angir plikter for den som håndterer radioaktivt avfall. Ettersom radioaktivt avfall skal
håndteres som spesialavfall etter forurensningslovens § 31, plikter avfallsprodusenten å
sørge for deklarering av avfallet ved innlevering, samt at deklareringsskjemaet følger
transporten fram til mottaker. Mottaker av avfallet skal påse at avfallet er deklarert og skal
sende deklareringsskjemaet til DSA. Deklarering skal for øvrig skje elektronisk på
www.avfallsdeklarering.no

2.4 LOV OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING (STRÅLEVERNLOVEN)
Formålet med loven4 er å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse
og bidra til vern av miljøet.
Iht. § 9 kan departementet, for å sikre trygg strålevernmessig disponering av radioaktivt
avfall, fastsette utfyllende forskrifter om lagring, deponering, utslipp, returordninger og
behandling som alminnelig avfall.
For å fremme lovens formål og sikre forsvarlig strålevern og bruk av stråling kan
departementet fastsette forskrifter til utfylling av bestemmelsene i denne loven. I forskriftene
kan det blant annet stilles krav til:
-

-

-

4

organisering av strålevernet, herunder utpeking av strålevernsansvarlig, samt krav til
registrering av nødvendige opplysninger for internkontroll eller tilsynsformål.
skjermingstiltak i form av konstruksjon og innretning av lokaler og arbeidsplass,
arbeidsprosedyrer og bruk av persontilpasset verneutstyr. Det kan også stilles krav til
stråleavgivende utstyrs utforming og funksjon.
merking av strålekilder og opplysning om anvendelse, håndtering og lagring av
strålekilder. Det kan videre stilles krav om advarselsskilting i lokaler eller områder der
det befinner seg strålekilder eller radioaktivt avfall som kan medføre en risiko for
helsen. Likeledes kan det stilles krav til å opplyse berørte personer og allmennheten
om strålebruk og strålevern.
måling av strålenivåer, herunder persondosimetri.
dosegrenser for relevante typer stråling.
transport av strålekilder, herunder radioaktivt avfall og utstyr inneholdende slike
kilder.

LOV-2000-05-12-36 Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
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-

oppfølging av vernetiltak i forbindelse med gjennomføring av reparasjon, vedlikehold
eller endring av strålekilde eller anlegg.

Det er DSA som fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne loven
overholdes.

2.5 FORSKRIFT OM STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING (STRÅLEVERNSFORSKRIFTEN)
Med hjemmel i strålevernloven er det gitt utfyllende bestemmelser i forskrift 16. desember
2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
Strålevernforskriften skal sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av
stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.
Forskriften gjelder for både ioniserende og ikke-ioniserende stråling, og stiller blant annet
krav til berettigelse og optimalisering, om yrkeseksponering og dosegrenser, og utdypende
krav om godkjenning og melding.
DSA har i tillegg utarbeidet veiledere som gir beskrivelser og presiseringer av
strålevernlovens og strålevernforskriftens bestemmelser.

2.6 FORSKRIFT OM TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEKNISK FORSKRIFT/TEK 17)5
Byggteknisk forskrift § 9.6 stiller krav om avfallsplan ved:
-

riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner
og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Videre sier forskriftens § 9.6 at:
-

Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under
ett.

Forskriftens § 9.7 gir videre krav om at det skal foretas kartlegging av farlig avfall samt
utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse for disse tiltakene. Miljøsaneringsbeskrivelsen skal
minst inneholde opplysninger om:
-

5

hvem kartleggingen er utført av
dato for kartleggingen
byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent
resultat av representative materialprøver og analyser
forekomsten og mengden av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må
fjernes, fordelt på type
plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket,
angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak
hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt
fjernet

FOR-2017-06-19-840 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift (TEK 17))
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-

hvor det farlige avfallet er planlagt levert
alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i
en tabell.

2.7 FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER (KU – FORSKRIFTEN)
Forskrift om konsekvensutredninger har bestemmelser som skal sikre at miljø og samfunn
blir tatt i betraktning under forberedelse av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og
på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
Forskriften vil gjelde for dekommisjonering av atomanlegg og etablering av nye anlegg for
behandling og deponering av radioaktivt avfall6.

2.8 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG GODS PÅ VEG OG JERNBANE
(LANDTRANSPORTFORSKRIFTEN)
Forskriften7 regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport
av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontrollog opplæringsordninger.
ADR og RID er en del av forskriften.
ADR – den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal
veitransport av farlig gods
RID – den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av
farlig gods på jernbane
Iht. ADR/RID er radioaktivt materiale klassifisert som farlig gods i klasse 7. Forskriften er
derfor gjeldene for transport av radioaktivt materiale iht. ADR/RID regelverket.
Transport av brensel er i tillegg til det generelle transportregelverket også underlagt forskrift
om fysisk beskyttelse.

6
7

FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg I nr. 3 og vedlegg II nr. 3g.
FOR-2009-04-01-384 Forskrift om transport av farlig gods
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3. KATEGORISERING AV RELEVANTE TYPER AVFALL
3.1 GENERELT
Det er ulike klassifiseringssystemer for avfall, både nasjonalt og internasjonalt, som er
relevante for radioaktivt avfall og friklasset avfall. Forurensningsloven gir en generell
overordnet klassifisering ut fra hvor avfallet oppstår. Avfallsforskriften klassifiserer en del
avfallstyper ut fra hvilke krav som gjelder til disponeringen av avfallet. Forskrift om radioaktiv
forurensning og avfall fastsetter grenseverdier for hva som er å betrakte som radioaktivt
avfall. Den europeiske avfallslisten (EAL) klassifiserer avfall i hovedsak ut fra kilden til
avfallet8. Norsk standard NS 9431:2011 har som formål å standardisere avfallsinndelingen
ved bruk til registrering og rapportering9. Andre standarder og klassifiseringssystemer kan
eventuelt også tas i bruk ved behov. Det er bl.a. en egen klassifisering av avfall ved
grensekryssende transport10. EU-kommisjonen har dessuten utarbeidet engen veiledning for
klassifisering av avfall11.

3.2 OVERORDNET KLASSIFISERING AV AVFALL
Forurensningsloven definerer avfall som løsøregjenstander eller stoffer som noen har
kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Lovens § 27a angir tre
hovedtyper avfall:
1.

Husholdningsavfall som er avfall fra private husholdninger.

2.

Næringsavfall som er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

3.

Spesialavfall som er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med
annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det
kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

I denne inndelingen vil radioaktivt avfall falle inn under kategori 3 Spesialavfall.
Avfallsforskriften har flere definisjoner av avfall. Det som er mest relevant i denne
sammenhengen er:
Farlig avfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall
fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på
mennesker eller dyr. Forbruksavfall omfatter da vanlig avfall fra
husholdninger og mindre virksomheter. Termen farlig avfall benyttes
normalt om kjemikalieavfall, maling, olje, syrer og baser mm. Det er
leverings- og deklarasjonsplikt for farlig avfall.

EE – Avfall

Avfall fra kasserte elektriske og elektroniske produkter. Forskriften
definerer en rekke produktgrupper EE – avfall. Det er innført
produsentansvar for EE avfallet, noe som innebærer at produsenter,

8

COMMISSION DECISION of 3 May 2000 (2000/532/EC) replacing Decision 94/3/EC establishing a list of
wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC
establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous
waste.
9 Standard Norge: NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall.
10 Avfallsforskriften Kapittel 13: Grensekryssende transport av avfall (Opprinnelig kunngjort versjon).
11 Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01).
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importører og deres representanter (distribusjon og salg), skal finansiere
innsamling, sortering og behandling av EE avfallet gjennom medlemskap i
et returselskap godkjent av Miljødirektoratet. Det er flere returselskap for
EE avfall som finansieres gjennom et medlemsbasert vederlag.
Avfallsprodusenten kan levere sortert EE avfall gratis til godkjente
innsamlere/behandlingsanlegg. Noe EE – avfall vil inneholde så høye
konsentrasjoner av farlige stoffer at de også klassifiseres som farlig avfall.
Radioaktivt avfall

Defineres i samsvar med Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall,
som løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall, og inneholder
eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet lik eller
større enn angitte grenseverdier.

Ordinært avfall

Avfall som ikke er farlig avfall, smittefarlig avfall, eksplosivt avfall eller
radioaktivt avfall. Ordinært avfall vil normalt være vanlig husholdnings- og
næringsavfall.

Inert avfall

Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk
omdanning. Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte
reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader
ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan medføre
forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse.

Definisjonene over innebærer at radioaktivt avfall eller friklasset avfall også kan klassifiseres
som EE-avfall og farlig avfall. Friklasset avfall kan også være ordinært avfall eller inert
avfall.

3.3 DEN EUROPEISKE AVFALLSLISTEN (EAL)
EUs generelle avfallsregelverk, Avfallsrammedirektivet12, regulerer håndteringen av avfall
generelt og fastsetter bl.a. bestemmelser om Den europeiske avfallslisten (EAL). Norge er,
gjennom EØS-avtalen, forpliktet til å følge bestemmelsen i direktivet.
EAL er en liste for felles kategorisering av avfall innen EU/EØS-området. Listen er til dels
organisert etter hvilke prosesser/virksomheter som beskriver hvordan avfallet har oppstått,
og til dels etter avfallets innhold. Hver avfallstype er kategorisert med en 6-sifret kode
innenfor 20 hovedkategorier. En avfallstype kan være klassifisert under flere koder.
Avfallstyper som er å betrakte som farlig avfall er merket med (*). Noen avfallstyper er
oppgitt med speilinnganger der den ene er å betrakte som farlig avfall og den andre som
ikke-farlig avfall. EAL kodene benyttes for klassifisering av avfall. Avfall etter denne listen
kan være friklasset.
Radioaktivt avfall er ikke inkludert i EAL iht. unntaksbestemmelsene i avfallsrammedirektivet
artikkel 2d.
Avfallstyper i de ulike seriene som mest trolig kan oppstå ved dekommisjonering og sanering
av bygg og anlegg er angitt nedenfor. Av disse er følgende hovedkategorier mest aktuelle:
13

12

Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer og 05, 12 og 19)

Europa-parlamentet og rådets direktiv 2008/98/EC om avfall
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15
16
17

Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke
er spesifisert andre steder
Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen
Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede
byggeplasser)

Aktuelle koder og material-/avfallstyper som kan oppstå ved dekommisjonering er vist i
tabellen under.
Hoved- Kode(r)
kategori
13
130110 til 130113
130205 til 130208
15
16

150101
160103
*160209
*160213 til 160215

17

*170503 til 170505
170101 til 170103
*170106
*170902
*170801 til 170802
*170301 til 170302
170201, *170204
170202, *170204
*170902 til *170903
170401 til 170407
170203, *170903
*170603 til 170604
*170601, *170605
*170410 til 170411
*170204, *170903
170904

Type materiale/avfall
Brukte smøreoljer og hydrauliske oljer, herunder motorog giroljer, industrielle smøreoljer, trafo- og bryteroljer,
oljer drenert fra oljefiltre
Emballasje av papir, papp og kartong
Kasserte dekk
EE avfall, el kondensatorer, el kontorutstyr, fastmontert
EE utstyr, el verktøy og apparater. Med og uten farlige
stoffer.
Gravemasser, stein, jord, grus; inert, ordinært eller farlig
avfall
Betong, tegl, keramikk med eller uten farlige stoffer.

Gipsbaserte byggematerialer med eller uten farlige
stoffer
Asfalt, takpapp, tjærepapp
Rent og blandet trevirke, CCA og kreosotimpregnert
Vinduer med ramme, vindusglass, med eller uten
klorparafiner og PCB
Metaller
Hardplast, kompositter, rør med og uten farlige stoffer,
vinylbelegg
Isolasjon, isolasjonsplater, bygningsisolasjon med og
uten farlige stoffer
Asbestholdig materiale
Kabler og ledninger med og uten farlig stoffer
Blandet rivningsavfall

3.4 NS 9431:2011 - KLASSIFIKASJON AV AVFALL
Norsk standard 9431:2011 for avfallsklassifisering skal bidra til en ensartet inndeling av
avfall i Norge. Standarden brukes, sammen med EAL kodene, for klassifisering av avfall og
for rapportering av avfallsstatistikk mm. De fleste aktørene benytter disse kodene når de skal
prissette behandlingstjenester og bestemme disponeringsmåte. Klassifiseringen omfatter en
4-siffret avfallskode (avfallsstoffnummer) som beskriver hovedtype avfall basert, til dels på
NO-PRO-27140
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materialslag, men også på egenskaper ved avfallet. Hver avfallskode har en mer detaljert
klassifikasjonsterm med forklaring og veiledning. Nye avfallskoder er tilført og en samlet
oversikt over avfallsstoffnummer innen radioaktivt og farlig avfall ligger her:
https://www.avfallsdeklarering.no/Avfallskoder
Avfallsstoffnummer under 3000-serien er radioaktivt avfall, mens avfallskoder under 7000serien er farlig avfall. Aktuelle avfallsstoffnummer og klassifikasjonstermer for avfall som vil
oppstå ved dekommisjonering vil normalt kunne klassifisere som angitt under:
Avfalls
stoffnr
1100

Betegnelse

Klassifikasjonsterm

Bioavfall og
slam

1142

1300
1400

Glass
Metall

1500

EE - avfall

1331
1447,1451,
1452
1504,1505,1507
1508,1510,1512
1518,1519,1520
1599

1600

Masser og
uorganisk
materiale

1601,1603,1604

1700

Plast

1723,1732,1751
1752,1799

1800

Gummi

1899

1611,
1612,1613
1614,1615,1617
1618,1619,1621
1699

Avfall/materiale
Rivningsvirke, avkapp, transportemballasje o.l. behandlet
med maling, lakk eller kjemikalier som ikke regnes som
farlig avfall.
Vindusglass, ikke laminert
Magnetisk og ikke magnetisk metall
Blandet metaller med andre materialer
Kabler og ledninger
Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr
Utstyr for oppvarming, airconditioning og ventilasjon
Lysarmatur, lamper og annen belysning av lignende art
Røykvarslere, termostater, justeringsapparater mm
Elektrisk og elektronisk verktøy
Elektroteknisk utstyr
Lyd- og bildeutstyr
Lyskilder
Blandet EE avfall
Jord, stein, grus m.m. Inerte masser, lettere og tyngre
forurensede masser
Betong med og uten armeringsjern
Tegl og takstein
Forurenset betong og tegl
Gipsplater og gipselementer
Mineralull
Keramikk (fliser) og porselen (sanitær)
Asfalt
Takpapp/tjærepapp
Blandet uorganisk materiale
PVC
Isolasjonsplater og PUR – skum.
Kompositter, plast fra fritidsbåter, sisterner, vindmøller
m.m.
Plast fra EE produkter
Blandet plast, blandede fraksjoner (ikke emballasje).
Inkluderer produkter som er fylt med skum, f.eks.
flytebøyer
Blandet gummiavfall, transportbånd og gummigranulat
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Avfalls
stoffnr
1900

3000

7000

Betegnelse
Tekstiler, skinn,
møbler og
inventar
Radioaktivt
avfall

Farlig avfall

Klassifikasjonsterm

Avfall/materiale

1912

Møbler og inventar

3851-1
3851-2
3911-1
3912-1
7098

Radioaktive steinmasser, deponeringspliktig
Radioaktive steinmasser, ikke deponeringspliktig
Annet radioaktivt avfall, deponeringspliktig
Annet radioaktivt avfall, ikke deponeringspliktig
Trykkimpregnert trevirke som inneholder krom, arsen og
kobber. Brukt 1950 – 2002.
Maling, lim og lakk som er farlig avfall
Emballasje som ikke er tom og tørr regnes også som farlig
avfall
Kreosotimpregnert trevirke
Avfall med bromerte flammehemmere
Kan finnes i bl.a. EE-produkter, isolasjonsmateriale
(Isopor/EPS brukt fram til 2005, Ekstrudert polystyren
(XPS) brukt fram til 1960-2002)), cellegummi
(rørisolasjon)
Avfall med ftalater
Brukt i mykgjørere i plast, særlig PVC; tak- og gulvbelegg
(vinyl), gulvlister, kabler, tetningsmidler, lim, maling og
lakk
Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK
og HKFK. Stivt skum av polyuretan (PUR), ekstrudert
polystyren (XPS /isolasjon i grunnen)
Klorparafinholdige isolerglassruter
Isolerglassruter med klorparafinholdig forseglingslim. Kan
finnes i vinduslim og gummilister fram til midten av 80tallet
PCB- og PCT holdig avfall
Transformatorer, kondensatorer, lysarmatur, murpuss og
maling (brukt 1940 – 1975), fugemasse (Brukt 1960 –
1978)
PCB – holdige isolerglassruter
Kan finnes i forseglingslim i isolerglassruter;
norskproduserte 1965 – 1975, importerte fram til 1980.
Asbest. Eternittplater, andre harde plater, rørisolasjon,
filtermedier, varmebeskyttende utstyr mm. Brukt fram til
ca. 1980.
Blandet
Restavfall fra offentlige og private
næringsavfall
virksomheter og institusjoner

7151

7154
7155

7156

7157

7158

7210

7211

7250

9900

Blandet avfall

9912

3.5 IAEA-KLASSIFISERING
Radioaktivt avfall klassifiseres ulikt i ulike land bl.a. ut fra:
-

Opprinnelse
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-

Halveringstid
Radioaktivitetsinnhold
Disponeringsmåte

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) klassifiserer radioaktivt avfall etter
disponeringsmåte13,14, 15.

13

Classification of Radioactive Waste (IAEA 2009a)
Utredning av behov for kapasitet til behandling og håndtering av radioaktivt avfall fram mot 2035 (Statens
strålevern)
15 Guidance for classification of radioactive waste (Arpansa – oktober 2020)
14
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Figur 1: Klassifisering av radioaktivt avfatt etter disponeringsmåte (Kilde: Arpansa)

Denne klassifiseringen er ikke tatt inn i norsk regelverk, men brukes av kjernekraftbransjen,
selv om det ikke finnes norske grenseverdier for de ulike klassene. IAEA viser også
sammenhengen mellom halveringstid og aktivitetsnivå for ulike klasser radioaktivt avfall og
friklasset avfall.
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Figur 2: Illustrasjon av klassifisering av radioaktivt avfall basert på IAEA (Kilde: Arpansa)

3.6 STUDSVIK-RAPPORTEN
I rapporten «Study on future decommissioning of nuclear facilities in Norway – KVU step II
Waste Inventory Update», utarbeidet av Studsvik Consulting AB i 2019, anbefales et eget
klassifiseringssystem ut fra risiko, som i og for seg er basert på IAEA, men med egne
betegnelser. Tabellen under viser et forsøk på å sammenholde klassifiseringen med
klassifiseringssystemet til IAEA.
Klasse radioaktivt avfall (IAEA)
Betegnelse
Friklasset avfall (EW)
Svært kortlivet avfall (VSLW)
Svært lavaktivt avfall (VLLW)

Lavaktivt avfall (LLW)

Studsvikrapporten
Betegnelse

Grenseverdi

Risiko/disponering

ELR

0

Very low risk/low risk

-

-

-

LR

<<0,1

Low Risk, vurderes friklasset

R+LLW1

< 0,1

LLW 2

0,1 – 10

Risk, vurderes friklasset eller
overflatedeponi
Lavt kontaminert; dekontaminering
eller deponering

LLW 3

10 - 100

LLW 4

100 - 1000

Mellomaktivt avfall (ILW)

NO-PRO-27140

Moderat kontaminert;
dekontaminering eller deponering
under overflaten.
Moderat kontaminert på et høyt
nivå. Deponering under overflaten
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Klasse radioaktivt avfall (IAEA)

Studsvikrapporten
mest aktuelt, men kan også
behandles.

Høyaktivt avfall (HLW)

ILW

> 1000

Kun deponering aktuelt.

3.7 FRIKLASSING AV AVFALL
Avfall fra dekommisjonering, som gjennom målinger er verifisert å ligge under
grenseverdiene, vil være friklasset avfall. Avfall som ved dekommisjonering klassifiseres
som VSLW16 eller VLLW kan senere blir friklasset etter tidsavgrenset lagring. Friklasset
avfall kan disponeres fritt i avfallsmarkedet, men i samsvar med avfallsregelverkets
begrensinger. Det innebærer også at avfallet skal håndteres etter myndighetenes
prioriteringer.
Friklasset avfall vil bli klassifisert enten som inert avfall, ordinært avfall eller farlig avfall, og i
samsvar med avfallsforskriften.
Ordinært avfall vil i denne sammenhengen være å betrakte som næringsavfall, jf. kapittel
3.2. Etter EAL og Norsk standard vil det aller meste av avfallet etter dekommisjonering være
bygge- og riveavfall og omfattes av krav om kildesortering.

3.8 DISPONERING AV FRIKLASSET AVFALL
3.8.1 GENERELT
For disponering av friklasset avfall skal myndighetenes prioriteringer for avfallsdisponering
følges, jf. Figur 1. Avfallshierarkiet er nedfelt som et bindende prinsipp i
avfallsrammedirektivet, som også slår fast at dette skal ligge til grunn for medlemslandenes
avfallspolitikk. Norge er forpliktet av dette gjennom EØS-avtalen. Avfallshierarkiet har vært
et styrende prinsipp for norsk avfallspolitikk i mange år17. Miljøhensyn kan gi grunn til å
fravike avfallshierarkiet for bestemte avfallsstrømmer når det er begrunnet ut fra en
livssyklus-tankegang, jf. avfallsrammedirektivet artikkel 4 nr. 2 første ledd.
Generelt gjelder det, for avfall som allerede har oppstått, at ombruk skal prioriteres høyest,
deretter skal materialgjenvinning prioriteres foran forbrenning med energiutnyttelse.
Forbrenning uten energiutnyttelse og deponering skal være siste valg. Valg av
disponeringsmåte må allikevel vurderes opp mot hvilken type avfall vi har med å gjøre.
F.eks. vil det ikke være ønskelig å gjenvinne avfallstyper som har helse- eller miljøskadelige
egenskaper.

VSLW – svært kortlivet radioaktivt avfall
Klima- og miljødepartementet – St. meld. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og
sirkulærøkonomi.
16
17
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Figur 3: Avfallshierarkiet (avfallspyramiden)

3.8.2 INERT AVFALL
Friklasset inert avfall vil i hovedsak omfatte naturlige ikke-reaktive masser, som jord, sand,
grus, stein og andre gravemasser. Slike masser kan utnyttes til utfyllingsformål mm. eller
disponeres fritt på deponier for inert avfall. Unntak fra dette er eventuelle syredannende
masser (alunskifer mm.) som ikke kan disponeres fritt, men deponeres på deponi for
ordinært eller farlig avfall, og i henhold til deponiets tillatelse.
Avfall som betong uten armering mm. tegl, keramikk osv. betraktes også som inert avfall og
kan disponeres på deponier for inert avfall. I denne sammenhengen vil dette avfallet også
være næringsavfall, der hovedregelen er at avfallet skal bringes til lovlig avfallsanlegg, med
mindre det kan gjenvinnes eller brukes på annen måte. Følger man avfallshierarkiet skal
nyttiggjøring av avfallet, der avfallet kan erstatte andre jomfruelige materialer prioriteres
foran deponering. Utnyttelse av inert avfall til utfyllingsformål, veiformål, støyvoller mm.
forutsetter at avfallet ikke inneholder miljøfarlige stoffer som kan føre til forurensning. Det er
særlig fokus på PCB som ble brukt i fugemasse, maling, avrettingsmasse i betong fram til
ca. 1975. Avfallsforskriftens § 14a-3 fastsetter krav om fjerning av PCB som overstiger
fastsatte grenseverdier, før disponering. Avfallsforskriftens § 14a-4 fastsetter i tillegg
grenseverdier for en rekke tungmetaller. Dersom avfallet har et høyere innhold enn
grenseverdiene kan materialet bare nyttiggjøres dersom forurensningsmyndigheten har gitt
særskilt tillatelse.
Disponering av inert avfall til utfyllingsformål eller deponi, forutsetter at massene er
undersøkt og at det kan dokumenteres verdier under grenseverdiene.
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3.8.3 ORDINÆRT AVFALL
Ordinært avfall er en stor, inhomogen gruppe avfall, men som hverken inneholder farlig
stoffer, er smittefarlig, eksplosivt eller kan karakteriseres som inert. Friklasset ordinært avfall
skal håndteres etter avfallshierarkiet i samsvar med avfallsrammedirektivet.
Som med inert avfall er hovedregelen for næringsavfall at avfallet skal bringes til lovlig
avfallsanlegg, dersom det ikke kan gjenvinnes eller utnyttes på annen måte, jf.
forurensningslovens § 32. Materialgjenvinning eller annen nyttiggjøring skal prioriteres
framfor deponering. Friklasset næringsavfall fra dekommisjonering kan omfatte en rekke
ulike materialer, som også kan sorteres i rene materialstrømmer som tre, metall, papp/papir.
For en del strømmer metall vil det kunne være positiv pris avsatt til materialgjenvinning. For
papp og papir vil prisene normalt være vesentlig lavere til materialgjenvinning enn til
forbrenning. Det er ikke tillatt å deponere papp og papir eller trevirke. Trevirke kan
eventuelt sorteres i rent og urent (malt) trevirke og kan avsettes til bioenergi. Rent trevirke
vil normalt ha positiv pris. Rivningstrevirke blir også i stadig større grad brukt som råstoff i
produksjon av sponplater o.l.

3.8.4 FARLIG AVFALL
Farlig avfall er underlagt leveringsplikt til en innsamler eller behandler som har tillatelse til å
motta og håndtere farlig avfall, jf. avfallsforskriftens § 11-8. Normalt vil organisk (brennbart)
farlig avfall leveres til forbehandlingsanlegget for brennbart farlig avfall i Brevik, og deretter
forbrent i sementovnen til Norcem. Uorganisk farlig avfall leveres i hovedsak til deponering
på Langøya. Noe farlig avfall eksporteres.
For at et avfall (noe man ikke ønsker å ta vare på) skal være farlig avfall, må det ha farlige
egenskaper, som er gruppert i 14 klasser, slik som eksplosiv, etsende, kreftfremkallende
osv. Her følger man Reach-tankegangen i CLP-registeret for produkter også for avfall.
Reach er EUs organ for registrering, evaluering, autorisasjon av kjemikalier (ch) mens CLP
er FNs globalt harmoniserte system for klassifisering, merking (labeling) og emballering av
stoffer, kjemikalier og blandinger.
Det som normalt er mest krevende, er å vite hvilken kjemikalie som ligger i grunnen når man
i en analyse f.eks. finner innhold av kobber; er det en organisk kjemikalie eller er det en
kobberledning?
Det kan være betydelige mengder farlig avfall i eldre bygg, og det kan være vanskelig å vite
hvilke deler av bygg og bygningsmaterialer som inneholder farlige stoffer, og hvilke som kan
klassifiseres som ordinært avfall e.l. Det må derfor alltid i forkant av riving, gjennomføres en
miljøkartlegging som grunnlag for en miljøsaneringsbeskrivelse. Miljøsaneringsbeskrivelsen
skal beskrive hvor det finnes farlig avfallet i bygget, hvor store mengder det er og hvor det
kan leveres. Miljøkartlegging og miljøsanering må gjennomføres av sakkyndig personell.
Krav om dette er nedfelt i Plan- og bygningsloven med forskrifter og rivetillatelse vil ikke bli
gitt før miljøsaneringsbeskrivelsen foreligger.
Enkelte bygningselementer som vindusruter produsert i perioden fra 1965 til 1980 kan ha lim
og tetningslister som inneholder PCB, mens ruter produsert etter 1975 kan inneholde
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klorparafiner. Disse produktene er å betrakte som farlig avfall og må miljøsaneres hele
inkludert vindusrammen.

3.8.5 EE-AVFALL
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan både være ordinært avfall og farlig avfall.
Inneholder EE-avfallet farlig stoffer om medfører at det må klassifiseres som farlig avfall
inntrer leveringsplikten etter avfallsforskriften. En del EE-avfall inneholder bl.a. tungmetaller
som bly, kadmium og kvikksølv, eller andre miljøfarlige stoffer som bromerte
flammehemmere mm. I tillegg inneholder EE-avfall mye plastmateriale som kan inneholde
farlige stoffer og må destrueres, eller som er ufarlig og kan gjenvinnes eller alternativ som av
ulike grunner ikke kan gjenvinnes, men må leveres til forbrenning som ordinært avfall.
EE-avfall som er ordinært næringsavfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriftens
kapittel 1, der hovedregelen er at avfall skal sorteres fra annet avfall og ombrukes eller
materialgjenvinnes. Forhandler er forpliktet til å ta imot EE-avfall, men i dette tilfellet er det
mer naturlig at avfallet leveres direkte til en aktør i avfallsbransjen.

3.8.6 DISPONERING AV FRIKLASSET AVFALL PÅ DEPONI
Avfallsforskriftens § 9-5 fastsetter at alle deponier skal klassifiseres i en av følgende 3
kategorier:
-

Kategori 1: Deponi for farlig avfall
Kategori 2: Deponi for ordinært avfall
Kategori 3: Deponi for inert avfall

Reglene om deponering gjelder også for avfall som skal mellomlagres i påvente av endelig
behandling. Det er således ikke tillat å mellomlagre avfall som skal sluttbehandles
(permanent deponi) mer enn ett år. Avfall som skal utnyttes (gjenvinnes eller behandles på
annen måte) kan mellomlagres i inntil 3 år, jf avfallsforskriftens § 9-2.
For mottak av avfall, på ethvert deponi, skal det følges prosedyre for mottakskontroll, jf.
forskriftens § 9-11. I forkant skal det være gjennomført en basiskarakterisering av avfallet
som mottas. Avfall Norge m.fl. har utarbeidet en veileder for karakterisering og
mottakskontroll18.
Det er ikke tillat å deponere biologisk nedbrytbart avfall (TOC > 10% eller glødetap > 20%), jf
avfallsforskriftens § 9-4, bokstav a. Dette innebærer forbud mot deponering av en rekke
vanlig avfallstyper og blandet avfall. Det er allikevel unntak for en del avfallstyper, bl.a.
forurenset jord.
Hovedregelen er at farlig avfall og masser som inneholder farlige stoffer kan deponeres på
deponier for farlig avfall. Ordinært avfall som oppfyller kravene til deponering, kan
deponeres på deponier for ordinært avfall og inert avfall kan deponeres på deponier for inert
avfall. Men det er en rekke unntak og tilleggsbestemmelser.

18

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi (Avfall Norge m.fl. 2015)
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Når det kommer til deponering, er det ikke nødvendigvis slik at farlig avfall alltid skal på
deponi for farlig avfall. Det lovgiverne er bekymret for ved deponering, er hva som kan
komme ut av deponiet og tilbake i samfunnet over tid. Så lenge massene ligger tildekket
uten tilgang til luft og vann, vil det i prinsippet ikke skje så mye for omgivelsene. Det man
måler for å vite hvilket deponi en gravemasse skal legges i, er derfor hvor mye som
overføres til vannfase i en såkalt utlekkingstest. Her finnes det 3 kategorier, hvorav to er i
nokså fast bruk i Norge, kolonnetest og ristetest.
Ristetest er en enkel metode der 10 deler vann og 1 del masse blandes og ristes i 24 timer,
vannet tappes av og man måler innholdet i vannet.
Kolonnetest er lignende, men der blander man typisk 0.1 til 2 deler vann til 1 del masse og
lar vannet renne over massene kontinuerlig i 2-3 uker, før man måler.
Den tredje testen ligner på kolonnetest, men mens riste og kolonnetester er basert på
nedknust materiale (< 4mm) er monolittisk test en kolonnetest basert på helt materiale. De to
første har en plass i lovverket, den 3. kan brukes for tilleggsinformasjon i enkelte tilfeller.
Hver av deponiklassene har så grenseverdier for den enkelte parameter (hvert tungmetall,
kjemikalier på rød liste etc.) hvorvidt massene kan gå på de forskjellige deponiene.

3.8.6.1 DEPONI FOR INERT AVFALL
Masser som tas imot på deponier for inert avfall kan ikke overstige følgende grenseverdier,
jf. avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II, pkt. 2.1.1.
Parameter

Arsen (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr) totalt
Kobber (Cu)
Kvikksølv (Hg)
Molybden (Mo)
Nikkel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Selen (Se)
Sink (Zn)
Klorid
Fluorid
Sulfat
19

L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff19
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000*

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved
kolonnetest
mg/l
0,06
4
0,02
0,1
0,6
0,002
0,2
0,12
0,15
0,1
0,04
1,2
460
2,5
1 500

L/S = liquid/solid
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Parameter

Fenoltall
Løst organisk karbon (DOC)**
Totalt suspendert stoff (TSS)***

L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff19
1
500
4 000

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved
kolonnetest
mg/l
0,3
160
–

I tillegg til grenseverdiene for utlekking vist ovenfor, kan lett forurensede masser som skal
deponeres på deponi for inert avfall, ikke overskride følgende grenseverdier for totalinnhold
av organiske parametere:
Parameter
Totalt organisk karbon (TOC)
Benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BTEX)
Polyklorerte bifenyler (7 kongenerer av PCB)
Mineralolje (C10 til C40)
Polyaromatiske hydrokarboner (∑ PAH 16)
Benso(a)pyren

Verdi
3%*
6 mg/kg
1 mg/kg
500 mg/kg
20 mg/kg
2 mg/kg

3.8.6.2 DEPONI FOR ORDINÆRT AVFALL
På deponier for ordinært avfall kan det deponeres inert og ordinært avfall, samt stabilt ikke
reaktivt farlig avfall.
Farlig avfall som er stabilt og ikke reaktiv, og har et utlekkingspotensial som ikke vil forverres
på lang sikt under normale deponiforhold, kan deponeres sammen med ordinært avfall i et
deponi eller i en deponicelle for ordinært avfall, forutsatt at avfallet ikke overskrider følgende
grenseverdier for utlekkingspotensial, jf. avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1.

Parameter
Arsen (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr) totalt
Kobber (Cu)
Kvikksølv (Hg)
Molybden (Mo)
Nikkel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)

L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff
2
100
1
10
50
0,2
10
10
10
0,7
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C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved
kolonnetest
mg/l
0,3
20
0,3
2,5
30
0,03
3,5
3
3
0,15
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Parameter
Selen (Se)
Sink (Zn)
Klorid
Fluorid
Sulfat
Løst organisk karbon (DOC)*
Totalt suspendert stoff (TSS)**

L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff
0,5
50
15 000
150
20 000
800
60 000

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved
kolonnetest
mg/l
0,2
15
8 500
40
7 000
250
–

3.8.6.3 DEPONI FOR FARLIG AVFALL
Farlig avfall som deponeres ved deponier for farlig avfall kan ikke overskride følgende
grenseverdier for utlekkingspotensial, jf. avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.4.1.
Parameter

Arsen (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr) totalt
Kobber (Cu)
Kvikksølv (Hg)
Molybden (Mo)
Nikkel (Ni)
Bly (Pb)
Antimon (Sb)
Selen (Se)
Sink (Zn)
Klorid
Fluorid
Sulfat
Løst organisk karbon (DOC)*
Totalt suspendert stoff (TSS)**

L/S = 10 l/kg ved ristetest med
partikkelstørrelse < 4 mm
mg/kg tørrstoff
25
300
5
70
100
2
30
40
50
5
7
50
25 000
500
50 000
1 000
100 000

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved
kolonnetest
mg/l
3
60
1,7
15
60
0,3
10
12
15
1
3
60
15 000
120
17 000
320
–

Ligger avfallet over grensen for deponering for farlig avfall, må det enten behandles for å få
ned farligheten eller man må benytte spesielle løsninger for stabilisering. Enkelte
avfallsaktører har løsning for stabilisering av farlig avfall, for eksempel NOAH og Terrateam.
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3.8.7 DISPONERING AV GRAVEMASSER PÅ EGEN EIENDOM
Når man graver opp masser, må det gjøres en vurdering for hva massene kan brukes til,
dersom man vil beholde dem på egen tomt. Her kommer helsebaserte tilstandsklasser
fastsatt av Miljødirektoratet inn, jf. veileder TA2553 fra 200920.

I neste tabell kan man plotte sine analyser og det punktet som peker på den høyeste
klassen (mest forurenset) vil være bestemmende for hvilken tilstandsklasse gravemassen
karakteriseres for innenfor helsebaserte tilstandsklasser.

20

TA 2553 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Miljødirektoratet 2009)
NO-PRO-27140

Side 31 av 63

Når man har funnet hvilken tilstandsklasse gravemassene tilhører, kan man vurdere hva
massene videre kan brukes til:

Dette gjelder da som sagt når forurensede gravemasser skal benyttes / isoleres på det
samme området som de lå på. Dersom de flyttes ut av egen tomt, er det å regne som avfall
og det er deponikravene beskrevet tidligere her som gjelder.

3.9 Mengdeberegning
For å få et bilde av kostnader ved avhending av demoleringsmasser fra de to
reaktorområdene, er det nødvendig å fremskaffe relevante mengdeberegninger, samt en
vurdering av forurensningsmengden i disse.

3.9.1 HALDEN
Studsvik-rapporten har gjort en grunnleggende vurdering av mengder som skal rives, basert
på bygningsmassen omtegnet i rødt på nedenstående tegning.
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Ved gjennomgang av arealene i desember, ble det
videre opplyst at byggene nr. 13 og 10 planlegges
revet i den fulle pakken i tillegg til at byggene 6 og
8 forventes revet før resten. Dette for å få tilgang til
tomten og skaffe plass til mellomlagring av avfall
og utstyr.
Disse mengdene (8, 10 og 13) er ikke med i
Studsvik rapporten.
En måling av takarealer fra Norge i bilder gir
arealet på kontorbygget til drøyt 380 m2, eller en
betongflate på 3 etasjer og tak eller 1.500 m2. Ved
en antatt indre veggstruktur, blir arealet av vegger
ca. 630 m2 / etasje, eller 1.890 m2. Samlet ca.
3.400 m2 med en tykkelse på 25 cm og en tetthet
på 2.4 kg/liter, får vi en masse på 2.000 tonn
betong ved rivningen.
Utearealet er beregnet til 3.100 m2, asfaltert. 7 cm
tykkelse gir 380 tonn (tetthet 1.75) asfalt.
Det volumet som det er vanskeligst å estimere, er
forurensede masser under asfalt og bygg. Totalt areal utenfor tunnel er på 4.000 m2. Tetthet
på masser forventes være 1.8 kg/m3, slik at menge vil være ca. 7.000 tonn ganger antall
meter man i snitt fjerner. Initialt anslag 2 meter, men vi kjenner ikke avstand til grunnfjell og
vi kjenner ikke forurensningsgrad og historikk.
Gjennomgang av bygningsmassen gir følgende estimater på mengder som skal fjernes etter
hvert:
Jern og stål: Vegger, indre struktur i bygg 13, 700 m2 * 5 kg = 3.5 tonn plater, I og H bjelker
samt innredning teststasjon 4 tonn. Jernbanespor (anslått 40 kg/meter) estimeres til 10
tonn. Damprøret (D=300mm, 10 mm gods) er beregnet til 1.5 m3 eller 5 tonn. Stålstrukturer i
hall antas være tilnærmet korrekt fra Studsvik.
Plater i tak: et begrenset antall takplater i byggene, inngår i trevirketallene.
Gulvbelegg: Mye av gulvene er betong, anslag på PVC belegg med mykgjører 500 m2. 6
mm tykkelse har en tetthet på 8.5 kg/m2, eller 4 tonn.
Vinduer: Bygg 10 synes å ha glass fra 1996, omtrent 70 stykk, mens bygget rundt
tunellinngang har 24 glass fra 1971. De nyeste antas ikke å ha hverken PCB eller klorparafin
forurensing og kan gå til gjenvinning som råvare for glassull. Bygg 1A glassene vil måtte
sendes til ruteretur, direkte eller via avfall / rive selskap. Vederlagsfri levering av slike glass.
Anslag vekt per vindu med ramme 45 kg.
Isolasjon: Det finnes noe isolasjonsmateriale i anlegget, også mindre mengder asbest basert
materiale i enkelte rørstrekk og sannsynlig i himlingen over reaktorhallen. Mye er skiftet ut
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de senere år, slik at dette ikke bør by på de store kostnadene. Damprøret til norske skog
anslåes ha en isolasjon på 20 m3 (100 mm) eller 10 tonn.
Kjemikalier: Laboratoriene har moderat med utstyr og lite kjemikalier utplassert. Bedriften
synes å ha gode rutiner for oppbevaring, bruk og avhending av brukte kjemikalier gjennom
Eco Online og har et mindre lager med omtrent 4 tonn avfall inkludert malingsrester i
malingsboden. Lite lab.kjemikalier som typisk vil ha svært høy kostnad ved usortert
avhending. Gassflasker (ca. 30 stykk) forventes levert tilbake til Nippon og inngår ikke i
opprydding. Rester av tungtvann og ubrukt ionebyttervæske antas å bli solgt/returnert til
leverandør. Batteripakkene på 2 tonn sendes til gjenvinning.
Generatorrom: Dieselgenerator 3 tonn og tanker må fjernes. Diesel pumpes ut og kan
brukes av anleggsmaskiner, bunnrest på 2.000 liter sendes til gjenvinning. Pumperommet
har 3 pumper på omtrent 1 tonn stål. Tankene i mellomrommet forventes ha en nettovekt på
2.5 tonn hver, 7.5 tonn til sammen, gitt en antatt godstykkelse å 8 mm.
Fra verkstedhallen er det anslagsvis10-15 tonn maskiner (dreiebenker, sveiseapparater etc.)
som kan gå til gjenvinning. Disse regnes som stål dersom ikke kontaminert. Også 2 tonn
smådeler / hyller etc. vil gå som stål.
Elektrisk og elektronisk avfall (EE): I hoved kabelgate er det anslått å være 9x50 kabler a
300 meter, diameter 12 mm i snitt estimert, dette gir 24 tonn kabler hvorav 18 metall (kobber
og aluminium). I tillegg ligger det enkelte tykkere kabler, anslått til 7 tonn metall, moderat
mengde plast. Mengde utstyr fra kontrollrom er ikke kjent, det antas en betydelig andel av
EE-avfall vil komme derfra. Armatur 400 lysstoffrør og 1.5 tonn lyskasser. Datamaskiner og
printere fra kontorene forventes fjernet før demolering og inngår ikke.
Interiør: Interiør i kontorer og laboratorier samt verksteder virker godt brukt og forventes kjørt
til gjenvinning fremfor gjenbruk. En del møbler går som metall, mens annet vil gå som
brennbart restavfall. Anslag på 8 tonn møbler i kontorbygget, 5 tonn ekstra i lab og verksted.
Samlet gir disse vurderingene i kombinasjon med tall fra Studsvik-rapporten følgende anslag
på mengder som må fjernes når anlegget i Halden rives:
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Gravemasser

Volum
tonn

Farlig avfall

EAL kode

Ordinært
avfall

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Inert avfall

Produkt/materiale

1601

Rene masser

17 05 04

x

1603
1604

Lettere forurensede masser
Forurensede masser

17 05 04
17 05 04

x

7022

Oljeforurenset masse

*17 05 03

x

7096

Slagg, støv, katalysatorer, blåsesand

*17 05 03

x

1611

Betong uten armeringsjern

17 01 01

1612

Betong med armeringsjern

17 01 01

1613
7210

Tegl og takstein
PCB holdig avfall

17 01 02
*17 01 06

1615
1619
1621

Gips
Asfalt
Takpapp/tjærepapp

17 08 02
17 03 01
17 01 03

x
x
x

50
200
10

Trevirke

1141
1142
7098

Rent trevirke
Behandlet trevirke
CCA impregnert trevirke

17 02 01
17 02 01
*17 02 04

x
x

5,0
10
2,0

Papir papp kartong

1231

15 01 01

Vindusruter

1331

Papir, papp og kartong
Sikkerhetsmakulering
Vindusglass, ikke laminert

x
x
x

Metaller

7158
7211
1447

Klorparafinholdige isolerglassruter
PCB – holdige isolerglassruter
Rent magnetisk metall

*17 02 04
*17 09 02
17 04 05

x

10
10
50

1451
1452

Non Ferrous metall
Blandet metaller med andre materialer

17 04 07

x
x

5,0
5,0

1721

Diverse

x

2,0

1722
1723

Diverse
Annen hardplast
PVC

17 02 03
17 02 03

x
x
x

2,0
2,0
5,0

7156
1617
1732

Avfall med ftalater
Mineralull
Ekspandert og estrudert plast, annen

*17 09 03
17 06 04
17 06 04

x
x

7155

Avfall med brommerte flammehemmere (BFH)

7157
7250

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Asbest

Betong, tegl,
keramikk

Gipsplater
Asfalt
Takpapp

Hardplast
Plastfilm
Plastrør
Vinylbelegg
Isolasjon

Gummi

17 02 02

5 000
3 000
500

x

x

500
200
10 000

x

12 000
50

x
x

x

20

5,0
10
2
x
x

x

5,0
2,0
0,5

*17 06 03

x

0,5

*17 06 03
*17 06 01

x
x

2,0
10,0

x

1,00

Møbler og inventar
Kontorutstyr (EE avfall)

1912

Inventar

17 09 04

x

20

1505

IKT utstyr

16 02 14

x

7155
1520

Avfall med brommerte flammehemmere
Lysstoffrør og pærer

*16 02 13
16 02 15

x

5,0
0,1

Fastmontert EE
utstyr

1507

Fastmontert utstyr for oppvarming etc

16 02 14

x

2,0

1508
7210

Belysningsutstyr
PCB holdig avfall

16 02 14
*16 02 09

x

1518

Elektroteknisk utstyr

16 02 14

x

2,0

1510
1512

Overvåknings- og kontrollinstrumenter
Elektrisk og elektronisk verktøy

16 02 14
16 02 14

x
x

10,0
5,0

1519
1504

Lyd- og bildeutstyr (TV og skjermer)
Kabler og ledninger

16 02 14
17 04 11

x
x

0,5
0,8

Oljefylte kabler

*17 04 10

Verktøy og apparater
mm (EE avfall)
Kabler og ledninger
(EE avfall)
Kjemikalier og annet
farlig avfall

Dekk og annet gummiavfall

10
x

x

2,0
1,0

x

0,2

7011

Spillolje, refusjonsberettiget

x

0,4

7012

Spillolje, ikke - refusjonsberettiget

x

7151

Maling, lim og lakk som er farlig avfall

*08 01 11

x

5,0
2,0

7135
7134

Basisk organisk avfall
Surt organisk avfall

*16 05 08
*16 05 08

x
x

0,5
0,5

x

5,0
31 748,0

Laboratoriekjemikalier
SUM IKKE RADIOAKTIVT / FRIKLASSET AVFALL
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Radioaktivt avfall
ikke
deponeringspliktig

Volum
tonn

Farlig avfall

EAL kode

Ordinært
avfall

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Inert avfall

Produkt/materiale

Betong ikke deponeringspliktig (radioaktivt deponi)

x

2 500

3041-2
3165-2

Organiske løsemidler
Prosessvann, vaskevann

x
x

0,2
10

3851-2
3912-1

Radioaktive jord og steinmasser
Annet radioaktivt avfall, ikke deponeringspliktig

Trevirke

x
x

1 735
50

Papir
Metall jern

x
x

50
375

EE
Kabel

x
x

225
260
5 205,2

SUM RADIOAKTIVT AVFALL

Differansen mellom disse tallene og Studsvik-rapporten, ligger i tre forhold; noe mer
gravemasser, et par ekstra bygg og mer fokus på inventar og vanlige avfallsstrømmer ved
rivningsprosjekter.

3.9.2 KJELLER
Man har gjennomført tilsvarende vurdering for anlegget på Kjeller, uten at man har rukket
befaring på stedet. Studsvik-volumene ligger derfor til grunn, mens en tilsvarende mengde
annet avfall er lagt til som i Halden. Vi har ikke gjort noen vurdering av andre bygninger enn
de som ligger i Studsvik-rapporten.
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Gravemasser

Volum
tonn

Farlig avfall

EAL kode

Ordinært
avfall

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Inert avfall

Produkt/materiale

1601

Rene masser

17 05 04

x

1603
1604
7022

Lettere forurensede masser
Forurensede masser
Oljeforurenset masse

17 05 04
17 05 04
*17 05 03

x

7096
1611

Slagg, støv, katalysatorer, blåsesand
Betong uten armeringsjern

*17 05 03
17 01 01

1612
1613
7210

Betong med armeringsjern
Tegl og takstein
PCB holdig avfall

17 01 01
17 01 02
*17 01 06

Gipsplater
Asfalt
Takpapp

1615
1619
1621

Gips
Asfalt
Takpapp/tjærepapp

17 08 02
17 03 01
17 01 03

x
x
x

50
200
10

Trevirke

1141
1142
7098

Rent trevirke
Behandlet trevirke
CCA impregnert trevirke

17 02 01
17 02 01
*17 02 04

x
x

2,0
3,0
2,0

Papir papp kartong

1231

15 01 01

Vindusruter

1331

Papir, papp og kartong
Sikkerhetsmakulering
Vindusglass, ikke laminert

x
x
x

Metaller

7158
7211
1447

Klorparafinholdige isolerglassruter
PCB – holdige isolerglassruter
Rent magnetisk metall

*17 02 04
*17 09 02
17 04 05

x

10
10
777

1451
1452

Non Ferrous metall
Blandet metaller med andre materialer

17 04 07

x
x

5,0
5,0

1721

Diverse

x

2,0

1722
1723

Diverse
Annen hardplast
PVC

17 02 03
17 02 03

x
x
x

2,0
2,0
15,0

7156
1617
1732

Avfall med ftalater
Mineralull
Ekspandert og estrudert plast, annen

*17 09 03
17 06 04
17 06 04

x
x

7155

Avfall med brommerte flammehemmere (BFH)

7157
7250

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Asbest

1912
1505

Dekk og annet gummiavfall
Inventar
IKT utstyr

17 09 04
16 02 14

x
x
x

7155
1520
1507

Avfall med brommerte flammehemmere
Lysstoffrør og pærer
Fastmontert utstyr for oppvarming etc

*16 02 13
16 02 15
16 02 14

x
x

1508
7210

Belysningsutstyr
PCB holdig avfall

16 02 14
*16 02 09

x

1518
1510
1512

Elektroteknisk utstyr
Overvåknings- og kontrollinstrumenter
Elektrisk og elektronisk verktøy

16 02 14
16 02 14
16 02 14

x
x
x

2,0
10,0
5,0

1519
1504

Lyd- og bildeutstyr (TV og skjermer)
Kabler og ledninger
Oljefylte kabler

16 02 14
17 04 11
*17 04 10

x
x
x

0,5
0,2
0,2

7011

Spillolje, refusjonsberettiget

x

0,4

7012
7151

Spillolje, ikke - refusjonsberettiget
Maling, lim og lakk som er farlig avfall

x
x

5,0
2,0

7135
7134

Basisk organisk avfall
Surt organisk avfall
Laboratoriekjemikalier

x
x
x

0,5
0,5
5,0
16 056,9

Betong, tegl,
keramikk

Hardplast
Plastfilm
Plastrør
Vinylbelegg
Isolasjon

Gummi
Møbler og inventar
Kontorutstyr (EE avfall)
Fastmontert EE
utstyr

Verktøy og apparater
mm (EE avfall)
Kabler og ledninger
(EE avfall)
Kjemikalier og annet
farlig avfall

17 02 02

NO-PRO-27140

x
x
x
x
x
x
x

x

2 000
200
200
200
6 000
4 200
50
20

4,0
5,0
2,0
x
x

x

5,0
1,0
0,5

*17 06 03

x

0,5

*17 06 03
*17 06 01

x
x

0,5
1,0

*08 01 11
*16 05 08
*16 05 08

SUM IKKE RADIOAKTIVT / FRIKLASSET AVFALL

2 000

1,00
20
10
x

x

5,0
0,1
2,0
2,0
1,0
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Radioaktivt avfall
ikke
deponeringspliktig

Volum
tonn

Farlig avfall

EAL kode

Ordinært
avfall

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Inert avfall

Produkt/materiale

Betong ikke deponeringspliktig (radioaktivt deponi)

x

3 800

3041-2
3165-2

Organiske løsemidler
Prosessvann, vaskevann

x
x

0,2
10

3851-2
3912-1

Radioaktive jord og steinmasser
Annet radioaktivt avfall, ikke deponeringspliktig

Trevirke

x
x

4 400
25

Papir
Metall jern

x
x

25
355

EE
Kabel

x
x

131
23
8 769

SUM RADIOAKTIVT AVFALL
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4. DEPONERING AV IKKE-RADIOAKTIVT AVFALL
4.1 INNLEDNING
Deponering av ikke radioaktivt eller friklasset avfall følger kravene i avfallsregelverket som
beskrevet i kapittel 3. NND vil ha behov for å deponere både radioaktivt og ikke radioaktivt
avfall fra dekommisjonering av anleggene på Kjeller og i Halden.
For ikke-radioaktivt avfall kan dette løses på ulike måter:
3. NND etablere eget
deponi





4. NND overlater avfallet
til kommersielle
aktører i
avfallsmarkedet





NND kan erverve eller leie grunn og etablere eget deponi
for ikke radioaktivt eventuelt også svært lavaktivt og
svært kortlivet avfall.
NND kan etablere deponi samme med andre aktører
NND kan kjøpe seg inn/kjøpe kapasitet på et
eksisterende deponi, primært ved etablering av en egen
deponicelle.
NND kjøper behandlingstjenester direkte fra aktører i
avfallsmarkedet
NND kjøper dekommisjoneringstjenester av
riveentreprenører som også håndterer avfallet
Kombinasjon av de to løsningene

Et tredje alternativ er å samle all deponerings-aktivitet på KLDRA Himdalen, slik at dette blir
et anlegg både for friklasset, lavaktivt og mellomaktivt avfall. Dette innebærer at anlegget
må utvides. Hvilke tekniske, arealmessige, økonomiske konsekvenser dette vil ha, er ikke
vurdert her.
I dette kapitlet vurderes fordeler og ulemper ved alternativene 1 og 2.

4.2 IKKE-RADIOAKTIVT AVFALL SOM KAN DEPONERES
Krav til deponering av ikke-radioaktivt avfall er omtalt under kapittel 3.8.6. Som tidligere
nevnt vil hovedregelen for ikke radioaktivt avfall være at ressursene i avfallet skal utnyttes
best mulig gjennom ombruk eller materialgjenvinning. Deponering er siste alternative
behandlingsform. Samtidig er det noen avfallstyper hvor det er leveringsplikt, f.eks. farlig
avfall, og EE-avfall.
Kapittel 3.9.1 gir et estimat over avfall som kan oppstå under dekommisjonering av Haldenanlegget med tilhørende mengder. Med utgangspunkt i tabellene over volumer i kapitlene
3.9.1 og 3.9.2, er det gjennomført en vurdering av hvilke typer og menger ikke-radioaktivt
avfall som det kan være aktuelt å deponere. Det er kun tatt med masser/avfallstyper som
kan være aktuelle å levere til deponi, ikke avfall som forventes kunne gjenvinnes eller
energiutnyttes.
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2 000

X

3 500

2 000

X

1 500

200

X

500

200

X

Deponi

5 000

Farlig avfall til
destruksjon mm

Mengde
Kjeller

Forbrenning med
energiutnyttelse

Mengde
Halden

Utnyttelse/
materialgjenvinning

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Merknad

Gravemasser
1601

1603
1604
7022

7096

Rene masser
Lettere
forurensede
masser
Forurensede
masser
Oljeforurenset
masse
Slagg, støv,
flygeaske,
katalysatorer,
blåsesand mm

X

Kan disponeres til utfyllingsformål utenfor
deponi eller på inertdeponi dersom kravene i
pkt. 3.8.6.1 overholdes
Kan disponeres på inertdeponi dersom
kravene i 3.8.6.1 overholdes.
Må normalt deponeres på deponi for ordinært
avfall. Kan
Kan deponeres på deponier for farlig avfall
Kan deponeres på deponier for farlig avfall

200

200

X

10000

6000

Betong, tegl, keramikk
1611

Betong uten
armeringsjern

1612

Betong med
armeringsjern

1613

Tegl og takstein

1614

Forurensede
betong og tegl

X

X

14000

4200

(X)

(X)

10

10

X

X

X

Kan disponeres til utfyllingsformål utenfor
deponi eller på inertdeponi dersom kravene i
pkt. 3.8.6.1 overholdes
Armering må fjernes for gjenvinning. Betong
kan deretter utnyttes eller deponeres på
deponi for inert masser dersom kravene i pkt.
3.8.6.1 overholdes.
Kan disponeres til utfyllingsformål utenfor
deponi eller på inertdeponi dersom kravene i
pkt. 3.8.6.1 overholdes
Forurenset betong og tegl kan normalt ikke
disponeres til utfyllingsformål, men må
deponeres på deponier for inert eller ordinært
avfall avhengig av innholdet av miljøfarlig
stoffer.

Gips
1615

Gips

5

10

X

X

Kassert gips kan materialgjenvinnes, men det
også tillat å legge gips i egne celler i ordinært
deponi

X

Asfalt som ikke inneholder høye
konsentrasjoner av PAH kan benyttes som
returasfalt, og benyttes inn i ny
asfaltproduksjon. Asfalt kan, etter tillatelse,
mellomlagres på deponi i inntil 3 år før
utnyttelse. Asfalt kan også, etter tillatelse,
deponeres på deponi for ordinært avfall.

X

Asfalt som inneholder høye konsentrasjoner
av PAH (fra steinkunntjære) kan ikke

Asfalt

1619

Asfalt

X
380

7152

300

Organisk avfall
uten halogen
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Deponi

Farlig avfall til
destruksjon mm

Mengde
Kjeller

Forbrenning med
energiutnyttelse

Mengde
Halden

Utnyttelse/
materialgjenvinning

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Merknad

gjenvinnes med legges på deponi for farlig
avfall.

Planglass

1331

Vindusglass, ikke
laminert

4

2

X

X

Rent planglass som ikke inneholder farlige
stoffer, kan gjenvinnes, bl.a. til produksjon av
steinull, men det er noe usikkerhet knyttet til
dette. Slikt glass kan også leveres på deponier
for inert avfall.

X

Hardplast som ikke er emballasje (rør, bøtter
andre plastprodukter) kan normalt
gjenvinnes, men vil ofte inngå i en
energifraksjon ettersom det ikke er noe
produsentansvar for plastprodukter. Inntil
videre kan plastprodukter også deponeres på
deponier for ordinært avfall.

X

Plastrør med PVC kan deponeres på deponi
for ordinært avfall, så fremt de ikke
inneholder andre miljøfarlige stoffer. PVC rør
er brennbare og kan inngå i en energifraksjon,
men kan inneholde mye klor som frigjøres ved
forbrenning og bidra til flere svært miljø- og
helseskadelige forbindelser.

X

Kassert mineralull kan deponeres på deponier
for ordinært avfall.

X

Kassert EPS og XPS fra riving av bygg og
anlegg, og som ikke inneholder miljøfarlig
stoffer, kan gjenvinnes til nye
isolasjonsmaterialer eller leveres til
forbrenning i en energifraksjon. Avfallet kan
også deponeres å deponier for ordinært
avfall.

X

Asbest kan deponeres på deponier for
ordinært avfall etter spesielle kriterier.

Plastprodukter

1722

1723

Annen hardplast
som ikke er
emballasje

0,5

0,5

PVC

2

5

Mineralull

10

10

X

X

X

Isolasjon
1617

1732

Ekspandert og
ekstrudert plast,
annen

7250

Asbest

0,5

0,5

5

5

X

X

Det er masser og betong som utgjør de store mengdene som kan være aktuelle for
deponering. Dersom massene kan utnyttes til utfyllingsformål vil det være en god løsning
som også er den billigste.
Dersom massene har et lavt innhold av tungmetaller mm vil det aller meste kunne
deponeres på inert deponi. Estimerte mengder er vist nedenfor.
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Deponitype

Halden

Kjeller

SUM deponi

Inert

18 514

10 012

28 526

Ordinært

15 903

4 731

20 634

700

400

1 100

35 117

15 143

49 160

Farlig
SUM

I mengdene til ordinært deponi ligger 18 000 tonn betong med armeringsjern. Dersom
armeringsjernet fjernet og leveres til gjenvinning, kan betongen deponeres på inert deponi,
dersom innholdet av tungmetaller mm er lavt.
Asbest og Gips kan deponeres på deponi for ordinært avfall. Avfallstypene må deponeres
separat fra annet avfall i hver sine deponiceller.
Ut fra dette vil NND ha lite behov for deponering av farlig avfall, men vil ha behov for å
deponere inert og ordinært avfall. Deponi for ordinært avfall vil ha høyere sikkerhet og
større fleksibilitet enn et rent inert deponi. Inerte masser bør, som tidligere nevnt, primært
utnyttes og ikke legges på deponi. Ut fra sikkerhetshensyn og senere oppfølging, anbefaler
vi at man velger å prioritere en deponiløsning for begge prosjekter, selv om det kan medføre
noe høyere logistikk kostnader.
Dersom NND ser behov for å kombinere deponering av friklasset avfall med svært lavaktivt
avfall (VLLW) eller deler av svært kortlivet avfall (VSLW), gir et ordinært deponi større
fleksibilitet.

4.3 VURDERING AV ALTERNATIVER
4.3.1 NND ETABLERER EGET DEPONI
4.3.1.1 GENERELT
Dersom NND skal etablere et eget deponi alene eller i samarbeid med andre parter, vil de
også være ansvarlig for at miljøkravene opprettholdes i driftsfasen. Etablering av deponier
på nye lokaliteter er generelt krevende, ettersom et raskt kan oppstå arealbrukskonflikter og
såkalt NIMBY-effekter, der lokale interessenter motsetter seg og aktivt arbeider for å stanse
tiltaket. Det vil derfor være avgjørende å ha kommunen og lokalpolitikere på lag før man går
tungt inn en slik prosess. En prosess med etablering av nytt deponi for jomfruelig grunn/der
det tidligere ikke har foregått deponi eller industriaktiviteter anses som en svært krevende og
flerårig prosess.
Et alternativ til å etablere eget deponi er å kjøpe seg inn på eksisterende deponi og etablere
en egen deponicelle. Normalt vil etableringstiden bli kortere, og konfliktnivået vil kunne være
noe lavere ved etablering på et eksisterende deponi. En oversikt over tilgjengelige deponier
er vist i kapitel 5.2.

4.3.1.2 MILJØKRAV
Lokaliteten må i utgangspunktet være godt sikret mot avrenning til vassdrag og grunnvann,
samtidig som det normalt må gjennomføres kostbare kunstige beskyttelsestiltak.
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Kostnadene vil variere betydelig mellom ulike lokaliteter og type deponi. Etablering av
deponi for farlig avfall vil ha høyere kostnader enn etablering av deponi for ordinært avfall
som igjen vil ha høyere kostnader enn etablering av deponi for inert avfall.
Det er særlig kravene til beskyttelse mot vannforurensning som er kostnadskrevende.
Beskyttelse av jord, grunnvann og overflatevann skal sikres med en kombinasjon av
geologiske barrierer og bunnmembran. Etter avsluttet deponi skal deponiet avsluttes med
en kombinasjon av geologisk barriere og toppmembran.
Deponitype
Inert
Ordinært
Farlig

Geologisk barriere
Permeabilitet (m/s)
K ≤ 1,0 x 10-7
K ≤ 1,0 x 10-9
K ≤ 1,0 x 10-9

Tykkelse
≥1m
≥1m
≥5m

Kunstig tettingsmembran
Ingen
0,5 m inkludert drenslag
0,5 m inkludert drenslag

Det er en viss fleksibilitet, og myndighetene har åpnet for å lempe kravene dersom en
miljørisikovurdering gjennomført av sakkyndig, kan dokumentere at deponiet ikke vil føre til
forurensning.

4.3.1.3 ANDRE TILTAK
I tillegg til krav om sikring mot vannforurensning, må det forventes krav om:
-

Inngjerding og port/bom som sikre at uvedkommende ikke får adgang til deponiet,
inkludert kameraovervåkning.
Vekt for mengderegistrering.
Administrasjonsbygg.

Det vil også være behov for anleggsmaskiner for utlegging av avfall og overdekking.

4.3.1.4 KOSTNADER
Kostnader for etablering av eget deponi er estimert på et grovt og overordnet nivå. Det må
gjennomføres mer detaljerte kostnadsberegninger knyttet til aktuelle lokaliteter for å få et
godt beslutningsgrunnlag.
Det er lagt til grunn at NND etablerer et deponi med sikkerhetsnivå tilsvarende ordinært
avfall. Det innebærer at det må etableres kunstig geologisk barriere (geomembran) i bunn
og sider av deponiet.
Deponering av 50 000 tonn avfall og masser innebærer et deponivolum på ca. 30 000 m3.
Det kan løses med 5-6 m deponihøyde og et bunnareal på ca. 6000 m2. Tettingsmembran,
beskyttelsesmasser, drenslag, gravekostnader mm er estimer til NOK 2,5-3 mill. Vekt,
gjerde/ bom, kamera adm. bygg/garasje, hjullaster mm kommer i tillegg. En total
etableringskostnad på NOK 10-15 Mill må forventes. I tillegg kan avslutningskostnadene når
deponiet en gang er fullt, med topptetting, arrondering og beplanting komme på NOK 2-2,5
mill.
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4.3.1.5 MYNDIGHETSPROSESS
Etablering av nytt deponi vil kreve en omfattende myndighetsprosess. Først ved etablering
av en reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven og deretter, etter forurensningsloven.
For større deponier og spesielt for deponier for farlig avfall, vil en reguleringsplan også
omfatte en konsekvensutredning. Normalt sett skal reguleringsplan være godkjent av
kommunen, før Statsforvalteren vil ta stilling til utslippssøknaden. Prosessene bør allikevel
samordnes for å spare tid.
Nye deponier for farlig avfall skal alltid konsekvensutredes etter forskrift om
konsekvensutredninger. Deponier for masser på land eller i sjø større enn 50 da eller 50
000 m3, skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan få vesentligvirkning for miljø eller
samfunn. Før deponi kan etableres skal det søkes statsforvalteren (tidligere Fylkesmann) i
aktuell region om tillatelse etter forurensningsloven. Gjennomføring av
myndighetsprosessene må forventes å ta minst 1-2 år.

4.3.2 NND OVERLATER AVFALLET TIL KOMMERSIELLE AKTØRER I AVFALLSMARKEDET
I dette alternativet overlates avfallet til aktører i markedet, enten ved å kjøpe behandling og
deponeringstjenester eller kjøpe rivetjenesten og overlevere disponeringen av avfallet til en
riveentreprenør. En oversikt over dagens aktører er gitt i kapittel 5.
NND vil i dette tilfellet måtte gjennomføre flere eller eventuelt en større anskaffelsesprosess
etter forskrift om offentlige anskaffelser.

4.4 VALG AV STRATEGI
Ved valg av strategi er det ulike hensyn som må vektlegges. Her har vi sett nærmere på
følgende forhold:
-

Sikring av tilstrekkelig deponikapasitet
Helse- og miljømessig sikker deponering
Fleksibilitet
Kostnader

4.4.1 TILSTREKKELIG DEPONERINGSKAPASITET
For NND vil det være viktig å sikre seg tilstrekkelig deponeringskapasitet for avfallet fra
dekommisjonering primært for inert og ordinært avfall. Avfall som ikke skal til deponi, men
som skal gjenvinnes eller utnyttes på annen måte, bør uansett leveres til aktuelle
markedsaktører. Her vil aktørene inneha best kompetanse til å velge de beste løsningene.
Markedet for deponering innenfor rimelig transportavstand fra Kjeller og Halden anses
relativt greit både for deponering av inert og ordinært avfall, jf. kapitel 5.2. Ledende aktører
på håndtering av avfall; Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells, NOAH m.fl, har tilgang til egne
deponier både for inert og ordinært avfall i Viken i tidligere Østfold og Akershus fylker. Det
kan allikevel være vanskelig å få full klarhet i tilgjengelig kapasitet ettersom flere aktører
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anser dette som markedssensitiv informasjon. Vår vurdering er at avtaler med aktører i
markedet vil kunne dekke NNDs behov for deponeringskapasitet for inert og ordinært
friklasset avfall.
Det finnes også flere kommunale/interkommunale deponier, spesielt i Halden-området som
kan motta friklasset ordinært avfall. For å sikre kapasitet kan det også være mulig for NND å
søke inngåelse av avtale om å etablere en deponicelle for friklasset ordinært avfall primært
på en av disse lokalitetene. En strategi som kombinerer kjøp av tjenester i markedet og
samarbeid med en kommunal/interkommunal aktør vil gi NND god sikkerhet for
deponikapasitet.

4.4.2 HELSE- OG MILJØMESSIG SIKKER DEPONERING
Det vil være et krav at deponering av friklasset avfall skal gi minst mulig skade på miljø- og
helse. I et overordnet perspektiv innebærer det at disponeringen alltid skal vurderes i lys av
avfallshierarkiet21. Dersom det er mulig å utnytte gravemasser og ren betong utenfor
deponi, vi dette normalt være en bedre løsning enn deponering. Som grunnlag for dette
standpunktet, er det forutsatt et strengt regime for miljøsanering samt karakterisering og
verifisering av avfallet, i hele verdikjeden fra dekommisjonering fram til sluttdisponering. Det
vil være særlig viktig at avfall som skal disponeres fritt utenfor deponi, blir underlagt grundig
kontroll, ettersom man her ikke har noen beskyttelse mot forurensning.
Dersom NND ønsker større handlingsrom med tanke på helse- og miljø, kan besluttes alltid
å levere gravemasser fra dekommisjonering til deponi med tilstrekkelig miljøsikring, selv om
massene friklasses.
Alle deponier har krav om egen tillatelsen etter forurensningsloven som følges opp med
jevnlige kontroller. Statsforvalteren gjennomfører også større tilsynsaksjoner på deponier,
ofte koordinert av Miljødirektoratet og i enkelte tilfeller også samtidig med tilsyn fra andre
etater. Resultatet av samordnede tilsynsaksjoner viser at det er klare forbedringspotensialer.
Tilsynsaksjonen i 2014 viste et stort antall avvik, men relativt sett få alvorlige avvik.
Bekymringsfullt var det at flere av avvikene var knyttet til mangelfull mottakskontroll og
påfølgende ulovlig deponering22.
Markedsaktører vil kunne levere miljømessig gode og sikre deponeringstjenester til NDD,
men det forutsetter aktiv oppfølging av NND, både i anskaffelsesfasen og i kontraktsfasen.
Dersom NND ønsker å etablere eget deponi står de selvsagt fritt til å etablere eget
sikkerhetsnivå mhp. helse og miljø, som også eventuelt overoppfyller kravene. Dersom
NND er eier og drifter eget deponi, vil de alltid ha bedre kontroll med hele verdikjeden. For
øvrig synes alternativene å være likeverdige.

4.4.3 FLEKSIBILITET
Fleksibilitet i løsningen innebærer først og fremst at NND har løsning for deponering av alle
typer friklasset avfall som skal til deponi, men også en løsning som gir rom for visse typer
21
22

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/innsiktsartikler-forurensning/avfall/id2076495/
Miljødirektoratet – Oppsummering av resultater for deponiaksjonen 2014 (M-295/2015)
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avfall utover friklasset. Løsningen må på kort varsel kunne tas i bruk for avfall som oppstår
ved dekommisjonering mm.
En avtale med aktører i markedet vil kunne gi NND god fleksibilitet for deponering av det
friklassede avfallet som oppstår. Markedet vil kunne tilby deponikapasitet for friklasset inert
og ordinært avfall.
Når det gjelder friklasset farlig avfall som må til deponi, vi noen deponier ha tillatelse til å
motta spesifikke fraksjoner som krever spesiell håndtering. Det kan bl.a. være gips, asbest,
kvikksølvholdig mm. Det er trolig så begrensede fraksjoner ved dekommisjonering, at NND
uansett bør kjøpe behandlingstjenestene hos dagens aktører. Det virker lite hensiktsmessig
å etablere eget mottak for disse fraksjonene.
NND kan også ha behov for å tilrettelegge for deponering/mellomlagring av svært lavaktivt
radioaktivt avfall og noen typer kortlivet avfall, i påvente av friklassing. Dersom slik aktivitet
skal skje på samme lokalitet som mottar friklasset avfall, vil eget deponi være å foretrekke.
Det er pr i dag bare KLDRA Himdalen som kan motta lav- og mellomaktivt avfall. I tillegg er
det noen deponier som kan motta syredannende bergarter og gruveavfall (Borge, Heggvin
og NOAH Langøya). Et overflate/nær-overflate deponi knyttet til et deponi for friklasset
avfall, kunne avlaste Himdalen for svært lavaktivt avfall og noen typer svært kort livet avfall
som kan lagres for henfall.

4.4.4 KOSTNADER
Vi har i dag ikke grunnlag for en direkte sammenligning mellom kostnader til eget deponi vs
kostnader til å overlate avfallet til markedet. Det kan først gjennomføres når en konkret
deponilokalitet er på plass.
Vi kan allikevel peke på noen forhold som kan ha betydning for valg av strategi.
Mengder til inert/ordinært deponi fra dekommisjonering vil være begrenset, og etablering av
nytt deponi vi ha noen initialkostnader som man uansett må ta. For å sikre at deponiet
drives i samsvar med regelverket, må NND i alternativet med eget deponi bygge opp
betydelig driftskompetanse. Dette kan medføre en høy tonnasjekostnad for et relativt lite
deponi. Samarbeid med en annen aktør, der man kan dele på adm. bygg, vekt,
anleggsmaskiner og driftspersonell vil her kunne gi kostnadsbesparelser.

4.5 ANBEFALT STRATEGI
Vår anbefaling er at NND avsetter alt friklasset avfall som er aktuell for deponering til
markedet. En løsning der riveentreprenøren ved dekommisjonering får ansvar for avfallet i
hele verdikjeden fra miljøsanering til avsetning av avfallet kan være en god løsning for NND.
Det innebærer at riveentreprenøren gjennom miljøkartleggingen og
miljøsaneringsbeskrivelsen, finner avsetning for alle avfallsstrømmene og kan prioritere
disponering i samsvar med regelverket. Det kan være flere ledd i slik leverandørkjede og
noe økte kostnader sammenlignet med å gå til én aktør må påregnes.
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NND vil ha ansvar for å fastsette relevante krav i anskaffelse av tjenesten, ha et tett
samarbeid med kontraktspartneren og gjennomføre regelmessige kontraktsoppfølging,
herunder kontraktsrevisjoner.
Dersom NND ønsker å etablere eget deponi for å opprettholde fleksibilitet og kontroll, bør de
etablere et deponi med miljøsikkerhetsnivå tilsvarende ordinært avfall. En god løsning kan
være å kjøpe seg inn på et eksisterende deponi med en egen deponicelle. Alternativt
etablere et deponi samme med andre aktører. Et deponi for en større masse/avfallsmengde enn det NND disponerer, vil gi reduserte kostnader pr. masseenhet og kan
dermed sikre høyere standard på løsningen, og en høyere kompetanse på driftspersonell.
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5. NORSK MARKED FOR FRIKLASSET RIVNINGSAVFALL
5.1 GENERELT
Forventede aktiviteter ved rivning av bygningsmasser og prosessutstyr på Kjeller og i Halden
vil i prinsippet omfatte det aller meste av avfallsfraksjoner som behandles i Norge i dag. En
betydelig del er betong og gravemasser, men det er også store mengder elektronikk, kabel,
stål og metaller, møbler, vinduer og noen kjemikalier. Tradisjonelt store strømmer som papir
og plast er det derimot mindre mengder av.
Rivningen forventes å gå i etapper og over lang tid, der de første aktivitetene kan komme
allerede i 2022 med forarbeider i Halden. Hovedaktivitet forventes skje mellom 2025 og
2040, mye avhengig av at man finner trygg avhending av de mest radioaktive fraksjonene fra
brensel og lignende.
Aktører som kan bistå NND med avsetting av masser, kan deles inn i rivningsentreprenører,
generelle avfallsselskaper, deponier og spesialister på enkelte fraksjoner. NND kan også
tenkes å ville etablere egen kapasitet for deponi.
Hvilken strategi NND velger for anbudskonkurransen kan påvirke kostnad ved avhending av
avfallet. Under kartlegging av aktører som kan være aktuelle / eksempler på aktuelle aktører,
fremkommer det at rivningsentreprenørene synes ha de beste forutsetningene for å avsette
betong, betong med armering og typiske deponivarer, da de ofte har brede kontaktflater og
kan spre forskjellige fraksjoner til deponi eller gjenvinning avhengig av hvordan markedet er
på aktuelt tidspunkt. Det er ofte vanskelig å få avsetning på større volumer brukt betong. For
NND kan det dog tenkes at man har noe fleksibilitet i timing i forhold til mulige mottakere.
Elektronikk og kabel ansees det være nyttig med separat avsetning på, her er det flere gode
norske miljøer. Det samme gjelder farlig avfall (kjemikalier) som enten kan ryddes opp før
riving ved bruk av eksisterende avtaler eller ha som egen pakke i anbudsprosessen(e).
Møbler, interiør, vinduer, belegg, takplater, isolasjon og annet mer vanlig avfall har NND
mulighet for å ordne enten via riveentreprenør (som bruker sine kontakter) eller man kan
inngå avtale med et av de større avfallsselskapene om utplassering av containere som
riveentreprenøren fyller og håndterer bestilling av henting. Prisforskjellen her forventes være
moderat, riveselskapene har gjerne nokså store årsvolumer mens de også må forventes å ta
noe margin for å være mellommenn.

5.2 DEPONIER
Antall deponier i Norge har blitt kraftig redusert de siste årene, en kombinasjon av økte krav
til drift / dokumentasjon/ utslipp og at mange deponier er fulle og avsluttet. Deponiene deles
inn i forskjellige klasser ut ifra hvilken forurensningsgrad avfallet som skal deponeres har.
Tilnærmet rene masser kan deponeres i inerte deponier, eventuelt i rene massetipper. Lett
forurenset masse går til deponier for ordinært avfall mens masser med farlige egenskaper vil
deponeres i deponi for farlig avfall. Som beskrevet i forrige kapittel, kan det også være mulig
å lage egen celle for enkelte typer farlig avfall i deponi for ordinært avfall. Det avhenger av
hvilke egenskaper som gjør det til farlig avfall og hvor sikker man er på at disse
egenskapene ikke kommer ut i omgivelsene.
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For rivningsavfall og gravemasser fra NND forventer vi at ønsket om kontroll med massene
ut fra usikkerhet om hvor rent alt avfallet er, gjør at man vil unngå deponier for inerte
masser, da sikring mot utlekking ofte vil ligge på et lavere nivå der, enn i deponier for
ordinært eller farlig avfall.

5.2.1 HIMDALEN
KLDRA (Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall) i AurskogHøland er det nasjonale anlegget for atomavfall og håndterer alt radioaktivt materiale og alle
strålingskilder fra medisin, industri og forskning i Norge. Avfallet som mottas har vært
behandlet i IFEs Radavfallsanlegg der volumet er redusert ved at vann og annet er fjernet,
slik at deponerte varer er tørre. Anlegget er bygd som fire separate fjellhaller med felles
atkomsttunnel. Én hall benyttes som lager for plutonium-holdig avfall, de tre andre hallene er
et deponi hvor avfallet blir støpt inn i betongsarkofager. Deponiet er per dato 90% fullt og
arbeidet med anleggets fremtid faller utenfor denne rapporten.

5.2.2 HALDEN
I nærheten av Halden er det 4 deponier av noe størrelse som er aktuelle for mottak av
masser.
Rokke Deponi i Halden ligger nærmest og har en betydelig fordel ved av eier Halden
kommune har et positivt syn på å etablere en avdeling for lavradioaktivt avfall. Arbeid pågår
for å finne ut hvilke kapasiteter de kan tilby og hvor grensen for stråling skal legges på
mottaket. Deponiet har fått oppdatert sin tillatelse fra Fylkesmannen datert november 2020,
blant annet med utvidet tillatelse for forurenset jord med asbest.
Borge Deponi Fredrikstad / Sarpsborg – er eiet av Ole & Peder Ødegaard AS og driftes av
Norsk Gjenvinnings sitt datterselskap NGm3. Deponiet er plassert i et ferdig driftet
steinbrudd, med forventninger om utvidet kapasitet for deponering når neste etappe av
steinbruddet avsluttes. Første fase har vært bruk av en celle for våtdeponering av blant
annet syredannende masser, typisk alunskifer. Søknad er til behandling for å etablere nytt
deponi med tørr deponering av tilsvarende masser. Man har også hatt tillatelse fra
Strålevernet til mottak av LRA fra syredannende masser.
Øra deponi, FREVAR KF Fredrikstad er et kommunalt deponi i tilknytning til
forbrenningsanlegget på Øra. Tillatelsen er datert 2009 med noe oppdatering i 2014.
FREVAR har tillatelse til ordinært deponi, men også noe farlig avfall slik som
sandblåsemateriale, asbest og skytebanemasser.
Solgård avfallsplass, Moss driftes av det interkommunale selskapet MOVAR IKS. Selskapet
har en søknad til behandling hos Statsforvalteren om utvidelse av arealet og justering av
aktiviteter. Blant annet søker de om pyrolyse av slam og kompostering av oljeholdig slam
som aktiviteter innen farlig avfall.
I områdene rundt Halden er det også andre aktører som kan diskuteres, blant annet en aktør
som arbeider med etablering av nytt deponi mellom Halden og Kjeller, som kan bli aktuelt
innen deponeringsbehovet realiseres.
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5.2.3 KJELLER
Rundt Kjeller er det begrenset ledig deponikapasitet, men noe finnes. ROAF har deponi på
Bøler som ligger i nærområdet til Kjeller mens Nes Kommune har deponi på Esval ved
Vormsund. Det er i tillegg flere massemottak for inerte masser i regionen og et deponi under
etablering.
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt
seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes
(Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal). Deponiet på Bøler er i kategori 2 og
har en oppdatert tillatelse fra 2019. Det er ikke tillatt å ta imot jord og masser som
karakteriseres som farlig avfall, det er dog aksept for mottak av asbest i egen celle. Som for
de fleste deponier er et også krav om at masser som kan lett material gjenvinnes, ikke skal
deponeres. Tillatelsen har spesifikke grenser for innhold av tungmetaller og kjemikalier23.
I tilknytning til Esval Miljøpark ved Vormsund har AF gruppen etablert anlegg for vasking og
gjenvinning av masser. Nes Kommune eier og drifter deponiet som i 2018 fikk utvidet
tillatelsen til også å gjelde en sideravine til deponiet, for inerte masser. Vaskeanlegget
medfører at endel av innkommende masser sendes tilbake i markedet som rene, sorterte
masser (stein, pukk, strøsand etc.)
Utover disse eksisterende deponiene, har Jølsen Miljøpark AS (AF gruppen) søknad inne for
etablering av et større deponi kombinert med gjenvinningsanlegg for betong og gravemasser
på Jølsen industriområde i Fet kommune. Søknad har vært til høring høsten 2020 og
saksbehandles hos Statsforvalteren nå. NOAH har deponi for inerte masser i Nittedal
(Engadalen) som startet opp i 2019. Norsk Gjenvinning NM3 har 3 inert deponier i området
Askim (Stegen, Skjørten og Ålerudmyra).

5.2.4 ANDRE DEPONIER MED ORDINÆRT AVFALL
Utenfor nærområdene rundt Kjeller og Halden, trekker vi frem følgende deponier som mulige
avsetninger for massene. Lindum, eiet av Drammen kommune, har tre aktive deponier hhv. i
Drammen, Tofte (Oredalen) og Tønsberg. Deponiet i Oredalen har søknad inne for å utvide
arealet. NOAH har deponiet sitt på Langøya utenfor Holmestrand, og forventes ha et deponi
for ordinært avfall på plass i Rekefjord i løpet av få år. I forbindelse med denne
undersøkelsen har de varslet at de ikke ønsker å ta imot lavradioaktivt avfall til Langøya og
deres totale restkapasitet tilsier at de heller ikke vil ta imot ordinært avfall i denne
størrelsesorden.
Deponiene til Norsk Gjenvinning i Larvik (Grinda) og Skien kommune (Bjorstaddalen) vil
kunne delta i en anbudskonkurranse, men med noe handicap på avstand for de lavest
prisede fraksjonene.
Nordover vil Heggvin deponi utenfor Hamar være en god mulighet, idet de både har
avsetningsmuligheter for ordinært avfall i tillegg til mottak av syredannende masser

Fylkesmannen i Oslo og Viken – Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Romerike avfallsforedling
IKS, ROAF Miljøpark (Sist endret 14.05.2019)
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(alunskifer i praksis) som gjør at man kan diskutere annet lavradioaktivt avfall dit. Deponiet
eies av det interkommunale selskapet Sirkula IKS.
Langs kysten er det enkelte anlegg som kan tenkes å ha et økonomisk fordelaktig mottak gitt
effektiv båttransport, gjerne i størrelsesorden 5.000 tonn. Dette gjelder Avfall Sør sitt deponi
utenfor Kristiansand, Støleheia, Svåheia deponi i Hauge i Dalane, sør for Egersund og
Raudsand, langs fjorden mellom Kristiansund og Sunndalsøra, der Veidekke planlegger
oppstart av 4 deponier i dagen.
Utover disse kommersielt tilgjengelige deponiene, er et flere av de større industriaktørene
som har egne industrideponier, noen også for farlig avfall. Generelt sliter disse med
kapasitet og har heller ikke tillatelse eller infrastruktur for mottak av eksterne masser. Dette
gjelder Eramet, Inovyn, Ineos, Herøya, Elkem (Bremanger og Thamshavn), Alcoa, Fiven
Lillesand, Hydro Vigeland og Høyanger slaggdeponi.

5.2.5 DEPONIMULIGHETER FOR FARLIG AVFALL
Som nevnt i forrige avsnitt har NOAH Langøya en rolle som nasjonalt deponi for farlig
uorganisk avfall, men har raskt minkende restkapasitet og ønsker ikke å bidra i denne
sammenhengen. Deres foretrukne løsning for deponering av farlig uorganisk avfall etter at
Langøya går full, Dalen gruver under Brevik, synes å ha en vanskelig lokalpolitisk posisjon
og kan ikke påregnes være et reelt alternativ for NND før eventuelt Norcem avslutter
gruvedriften rundt 2040.
Heggvin deponi i Stange ble nevnt som en i forrige kapittel.
Andre steder der det er etablert, eller vurderes etablert kapasitet for deponering av farlig
avfall er Odda, Bergen, Gulen, Gudvangen, Raudsand og Mo i Rana.
Boliden har siden 1986 deponert jarositt og annet farlig avfall som oppstår i produksjonen av
sink i fjellhaller utsprengt spesielt for formålet i fjellet Mulen i Odda. De har tidligere indikert
at de ikke ønsker å utvide kapasiteten til mottak fra andre avfallsprodusenter enn seg selv.
Fana Stein og Gjenvinnings deponi for farlig avfall i Stendafjellet i Bergen kan være et
alternativt sted for deponering av en del av massene fra Halden og Kjeller, men dette er ikke
direkte diskutert med selskapet nå.
I Gulen har Wergeland-Halsvik 3 deponier, 2 for ordinært avfall og ett for radioaktivt avfall.
Firmaets forretningsbase innenfor avfall, er behandling av boreavfall med deponi for
radioaktivt avfall ved innstøping i betong i fjellhall i Sløvåg. Firmaet har begrenset tillatelse til
mottak (1.000 tonn/år) og spesielt til mellomlagring i påvente av behandling.
I Gudvangen arbeider Norsk Gjenvinning M3 med etableringsplaner for deponi i tunnelene
som Gudvangen Stein graver ut under utvinning av anortositt i Jordalsknuten. Diskusjon
rundt havneforhold og Gudvangens status som Verdensarv sted vanskeligjør etableringen,
men absolutt en mulig løsning om få år.
Stena Recycling og Veidekke har i en årrekke arbeidet med etablering av et alternativ til
Langøya i fjellhaller som etableres for deponiformål på Raudsand, dette i kombinasjon med
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et større gjenvinningsanlegg for avfallet. Reguleringsplan ble etablert og godkjent i 2019
men kommunesammenslåing der Nesset kommune (hjemsted for Raudsand) ble innlemmet
i Molde, har skapt utfordringer for etableringen slik at fremdrift her er uvisst for fjellhallene.
Deponier i dagen for ordinært avfall er kommet lengre, men også her er det utfordringer i
forhold til Statens salg av deler av de områder som er nødvendig for etablering, inkludert det
som skal til for å rydde dagens forurensning på Statens eiendom.
I tilknytning til industriparken på Mo, har Miljøteknikk Terrateam etablert fjellanlegg for
deponering av stabilisert farlig avfall. Avfallet blandes med sement og støpes inn i fjellet for å
stabilisere de gamle gruvegangene der det ble utvunnet sinkblende.

5.3 AVFALLSSELSKAPER
På Østlandet er det i prinsippet 5 selskaper/grupperinger som står for det aller meste av
mottak, behandling og avsetting av ordinære avfallsstrømmer av de fraksjonene NND vil ha
hånd om. Disse er Norsk Gjenvinning, Franzefoss, RagnSells, Retura og Stena Recycling.
Utover disse vil tradere som Geminor og Norsk Råvare kunne tilby både logistikk og
avsetning av de fleste fraksjonene.
Som nevnt innledningsvis i dette hovedkapittelet, kan alle disse også håndtere de store
varestrømmene fra NND, betong og forventningsvis gravemasser, men at selskapene som
er eksperter på selve rivejobben, ofte fremstår med lavere kostnader på avsetting av disse
fraksjonene enn det de generelle selskapene gjør.

5.3.1 NORSK GJENVINNING
NG er den største aktøren i avfallsmarkedet i Norge, bygget opp rundt divisjoner og lokale
selskaper spesialisert på regionale markeder og enkelt fraksjoner i forhold til gjenvinning.
NG vil ha løsninger for de aller fleste ikke-radioaktive fraksjoner fra NND via flere
datterselskaper. Har egne riveselskaper (R3 Entreprenør og Øst-Riv), massehåndtering via
NG m3, egen metallavdeling i Fredrikstad med shredder, eget kabelselskap KMT i Vestfold,
eget deponi utenfor Sarpsborg, avdeling for farlig avfall i Oslo og lokal containerutleie og
avfallsmottak i regi av Ødegård & Humlekjær. Vindusglass gjøres til råvare for Glava
produksjon i Fredrikstad, samt at de har eget selskap for sikkerhetsmakulering av papir. For
Kjeller vil hovedkontoret i Oslo være naturlig kontaktpunkt.

5.3.2 STENA RECYCLING
Sannsynligvis den største aktøren innenfor metall og EE-avfall i landet med shredder,
førstelinjes sanering av EE avfall og full gjenvinning gjennom deres store anlegg i Halmstad,
egen avdeling for farlig avfall rett nord for Oslo, tilgang til deponi og egen avdeling for
generelt avfall og containerleie i Moss. Stena har også eget selskap for
sikkerhetsmakulering. Kabler gjenvinnes i Sverige. Nært samarbeide med Chalmers
Tekniske Høgskole for spesielle løsninger. For Kjeller vil Stenas avdeling på Ausenfjellet
være nærmeste avdeling.

5.3.3 RAGNSELLS
En av de store aktørene innenfor generell avfallshåndtering med egen lokal avdeling sør for
Moss, der de også har mottak av farlig avfall og utleie av containere. Har mottak av graveog rivemasser, men ønsker primært at dette går via riveentreprenør. Sikkerhetsmakulering
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via utplasserte låste avfallsdunker. Hovedkontoret på Lillestrøm er godt plassert i forhold til
Kjeller.

5.3.4 RETURA
Retura er en landsdekkende kjede av hovedsakelig kommunale og interkommunale
avfallsselskapers avdelinger for næringsavfall, det nærmeste selskapet for NND er
hovedkontoret på Lillestrøm. Selskapene håndterer de fleste aktuelle fraksjoner og kan
samarbeide med riveselskaper og metallselskaper på andre fraksjoner.

5.3.5 NOAH
Vi nevner Noah (Norsk Avfallshåndtering) her, selv om de i utgangspunktet har tilkjennegitt
at de ikke har kapasitet til å håndtere masser nå. Det kan forandres innen NND kommer
med anbudsforespørsler. På Langøya utenfor Holmestrand har de mottak og
behandlingsanlegg for syrer og flygeasker, med eget laboratorium. Frem til nå har de også
mottatt betydelige mengder med ordinært uorganisk avfall, en kapasitet som synes forsøkt
opprettholdt ved etablering i Rekefjord sør for Egersund.

5.3.6 FRANZEFOSS
Franzefoss har hovedkontor i Oslo, med 18 anlegg landet rundt. Kjeller, Oslo og Røyken
ligger innenfor NNDs nærområder. Franzefoss gruppen er store på pukk og grus og kan i en
del tilfeller ta imot rene gravemasser for gjenbruk. Har personell for Miljøsanering
(prosjektering av) og tilbyr også rivetjenester.

5.3.7 GEMINOR
Haugesundsbasert avfallstrader, den største i Norge, som hovedsakelig arbeider med
material- og energigjenvinningsfraksjoner, men som kan inkluderes i anbudsprosesser for
andre, større fraksjoner.

5.3.8 NORSK RÅVARE
Norsk Råvare var i utgangspunktet en trader for avfall, men har i likhet med Geminor også
utviklet seg til å jobbe med komplekse avfallsstrømmer, også innenfor deponivarer.

5.4 AKTØRER INNEN FARLIG AVFALL
Aktørene omtalt i foregående avsnitt, har alle sine egne mottaksavdelinger for farlig avfall,
der man hovedsakelig reduserer volumer ved blanding av avfallstyper som ikke reagerer
med hverandre før videre transport til spesialister på de enkelte fraksjonene. I det videre
opplyses det om enkelte aktører av interesse for enkeltfraksjoner. Listen er ikke komplett,
men beskriver markedet generelt.

5.4.1 RUTERETUR
Ruteretur organiserer innsamling av PCB-holdige ruter på vegne av importørene og
behandler disse i Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Øra i Fredrikstad.

5.4.2 AKTIV TANKRENS
Et av flere selskaper som kan tømme tanker for innhold og sørge for sikker avsetning av
innhold (petroleumsprodukter og enkelte andre). Flere av de generelle selskapene har egne
sugebiltjenester for det samme.
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5.4.3 BATTERIRETUR
Omsetter de fleste batterier i Norge, mens innsamlingen skjer hovedsakelig via
avfallsselskapene. Stena Recycling har et parallelt opplegg.

5.4.4 METALLCO
Nisjebedrift innen EE avfall og metallgjenvinning med shreddere i Fredrikstad og Gjøvik.
Hovedkontor i Oslo.

5.4.5 REVAC
Revac er etablert i Revetal utenfor Tønsberg, der de har spesialisert seg på førstelinjes
behandling samt gjenvinning av elektronisk og elektrisk avfall inkludert kabler.

5.4.6 RENOR
Aktør innenfor hovedsakelig organisk farlig avfall, med behandlingsanlegg i Aurskog og
forbrenning i sementovnene i Brevik. Håndterer også andre fraksjoner, men primært som
mottaker fra avfallsselskapene.

5.5 AKTØRER INNEN RADIOAKTIVT AVFALL
Generelt har selskaper som har tillatelse til å håndtere farlig avfall, en tillatelse til å motta og
håndtere radioaktivt avfall, selv om de færreste benytter denne muligheten utover
avfallstyper som ioniserende røykvarslere og enkelte nivåmålere for tanker etc. Radioaktivt
sykehusavfall og lignende kanaliseres til Himdalen via avfallsselskapene og IFE. Noe volum
reduseres og deponeres i fjellhallene.

5.5.1 SAFECLEAN
Firmaet har hovedkontor på Høyanger og avdelinger i Kristiansand og i Sløvåg, nær
Wergeland sitt anlegg og deponi. Arbeider primært med rensing av utstyr og scale fra
offshore systemer, har eget vaskeanlegg for å konsentrere opp de farlige komponentene og
derved redusere deponivolumet. Har tilsvarende funksjonalitet på hovedkontoret.

5.5.2 WERGELAND-HALSVIK
Firmaet er et selskap i Wergeland gruppen som har allsidig aktivitet innen skipsverft,
betongproduksjon og miljøhåndtering. I Sløvåg har de som tidligere nevnt mottak,
behandling og deponering av avfall, primært fra offshore aktivitet, slik som boreslam og
scales.

5.6 MENGDE OG KOSTNAD FOR AVFALL RELEVANT FOR NND
Basert på de beregnede avfallsstrømmene fra planlagt demolering på Kjeller og Halden i
kapittel 3, ble det gjennomført en markedsundersøkelse for å vurdere hvilke kostnadsnivå
NND vil stå overfor for å avsette avfall og masser når demoleringen gjennomføres. Mens
man i kapittel 4 har estimert kostnader ved etablering av eget deponi, gir denne oversikten
anslag på kostnader ved bruk av eksterne aktører uten å ta hensyn til hvilke kostnader de
har hatt for etablering av sine løsninger, kun dagens markedsbilde.
Et bredt utvalg av norske aktører ble kontaktet og 10 selskaper har gitt inn sine priser i dag
for mottak av 51 fraksjoner ikke-radioaktivt avfall og 10 fraksjoner med lavradioaktivt
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materiale (ikke-deponeringspliktig). De fleste har gitt pris på et utvalg fraksjoner, naturlig
utifra det brede spekteret som ble forespurt.
Svarene varierer ganske mye, og det er også variasjoner i hvorvidt logistikk er med eller
ikke.
Det må tas hensyn til at dette er dagens situasjon, ingen er i stand til å si hvilke priser,
kapasiteter og behandlingsformer de har om kanskje 15 år frem i tid.
Prosjektteamet har på bakgrunn av svarene laget et forslag til markedspriser per fraksjon,
for hvert sted, der estimert logistikk også er inkludert, dvs NND vil ha kostnaden ved fylling
av logistikkenhet mens transport av kontainer / massebil etc ligger i kalkylen, inkludert
eventuelle deponikostnader og behandlingskostnader. Det er brukt to forskjellige
deponiløsninger i svaret selv om vi strengt talt anbefaler bruk av ett felles deponi.
Samlet kostnad er beregnet til 17.7 millioner for 47.800 tonn avfall.
Et estimat på merkostnad på logistikk ved ett deponi, er 150 kr/tonn for omtrent 15.000 tonn
fra Kjeller, eller 2.25 millioner, alternativt det dobbelte i økning for Halden.
De største usikkerhetsmomentene i regnestykket er kvaliteten på avfallet, dvs mengde ut fra
faktisk strålenivå, generell mengdeberegning, politisk / nabomessig utfordring knyttet til
NIMBY når det kommer til gjennomføring, selv om massene friklasses.
Norges deponikapasitet er avtagende og nye deponier pålegges strengere krav om bunn og
topptetting, etterdrift, vannrensing etc enn tidligere. Det må derfor forventes en
kostnadsutvikling som ligger høyere enn forventet utvikling i KPI fremover, kanskje 2-3% per
år økning utover KPI.
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Gravemasser

1601

Rene masser

1603

Lettere forurensede masser

1604
7022

250
300

1 750 000
1 500 000

700

300

210 000

700

1 000

700 000

200

400

1 000

400 000

10 000

6 000

16 000

250

4 000 000

12 000

4 200

16 200

400

6 480 000

50

50

100

250

25 000

PCB holdig avfall
Gips
Asfalt

20
50
200

20
50
200

40
100
400

5 000
1 650
200

200 000
165 000
80 000

1621
1141
1142

Takpapp/tjærepapp
Rent trevirke
Behandlet trevirke

10
5,0
10

10
2,0
3,0

20
7
13

2 100
600
1 000

42 000
4 200
13 000

7098
1231

CCA impregnert trevirke
Papir, papp og kartong
Sikkerhetsmakulering

2,0
5,0
10

2,0
4,0
5,0

4
9
15

2 200
100
3 000

8 800
900
45 000

Vindusruter

1331
7158
7211

Vindusglass, ikke laminert
Klorparafinholdige isolerglassruter
PCB – holdige isolerglassruter

2
10
10

2,0
10
10

4
20
20

1 500
7 500
7 500

6 000
150 000
150 000

Metaller

1447
1451
1452

Rent magnetisk metall
Non Ferrous metall
Blandet metaller med andre materialer

50
5,0
5,0

777
5,0
5,0

827
10
10

-5 000
-4 000

-50 000
-40 000

Hardplast
Plastfilm
Plastrør

1721
1722

Diverse
Diverse
Annen hardplast

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

4
4
4

500
500
500

2 000
2 000
2 000

1723
7156
1617

PVC
Avfall med ftalater
Mineralull

5,0
5,0

15,0
5,0

20
10

2 500
4 000

50 000
40 000

1732
7155

Ekspandert og estrudert plast, annen
Avfall med brommerte flammehemmere (BFH)

2,0
0,5
0,5

1,0
0,5
0,5

3
1
1

1 500
1 500
5 500

4 500
1 500
5 500

7157
7250

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Asbest
Dekk og annet gummiavfall

2,0
10,0
1,00

0,5
1,0
1,00

3
11
2

15 000
2 500
250

37 500
27 500
500

1912
1505
7155

Inventar
IKT utstyr
Avfall med brommerte flammehemmere

20
10
5,0

20
10
5,0

40
20
10

2 100
6 500

84 000
65 000

1520
1507
1508

Lysstoffrør og pærer
Fastmontert utstyr for oppvarming etc
Belysningsutstyr

0,1
2,0
2,0

0,1
2,0
2,0

0
4
4

-

-

7210
1518
1510

PCB holdig avfall
Elektroteknisk utstyr
Overvåknings- og kontrollinstrumenter

1,0
2,0
10,0

1,0
2,0
10,0

2
4
20

5 000
-300

10 000
-6 000

1512
1519
1504

Elektrisk og elektronisk verktøy
Lyd- og bildeutstyr (TV og skjermer)
Kabler og ledninger

5,0
0,5
0,8

5,0
0,5
0,2

10
1
1

-

-

7011
7012

Oljefylte kabler
Spillolje, refusjonsberettiget
Spillolje, ikke - refusjonsberettiget

0,2
0,4
5,0

0,2
0,4
5,0

0
1
10

4 000
500
3 400

1 600
400
34 000

7151
7135

Maling, lim og lakk som er farlig avfall
Basisk organisk avfall

2,0
0,5

2,0
0,5

4
1

3 500
8 000

14 000
8 000

0,5
5,0
31 748

0,5
5,0
16 057

1
10
47 805

12 000
150 000

12 000
1 500 000
17 735 900

Betong, tegl, keramikk

Gipsplater
Asfalt
Takpapp
Trevirke

Papir papp kartong

Vinylbelegg
Isolasjon

5 000
3 000

2 000
2 000

7 000
5 000

Forurensede masser

500

200

Oljeforurenset masse

500

200

7096
1611

Slagg, støv, katalysatorer, blåsesand
Betong uten armeringsjern

200

1612

Betong med armeringsjern

1613

Tegl og takstein

7210
1615
1619

Kostnad
(kr)

Samlet
vurdering
(kr/tonn)

Totalt
(volum tonn)

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Kjeller
(volum tonn)

Halden
(volum tonn)

Produkt/materiale

Gummi
Møbler og inventar
Kontorutstyr (EE - avfall)

Fastmontert EE utstyr

Verktøy og apparater mm
(EE avfall)
Kabler og ledninger (EE
avfall)
Kjemikalier og annet farlig
avfall

7134

Surt organisk avfall
Laboratoriekjemikalier
SUM IKKE RADIOAKTIVT / FRIKLASSET AVFALL

Tabellen viser markedspris per tonn for aktuelle avfallsfraksjoner. Tallene er basert på
tilbakemelding fra 10 kommersielle aktører.
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5.7 MENGDE OG KOSTNAD FOR LAVRADIOAKTIVT AVFALL (IKKE-DEPONERINGSPLIKTIG)

Radioaktivt avfall ikke deponeringspliktig

Betong ikke deponeringspliktig (radioaktivt deponi)
3041-2
3165-2

Organiske løsemidler
Prosessvann, vaskevann

3851-2
3912-1

Radioaktive jord og steinmasser
Annet radioaktivt avfall, ikke deponeringspliktig
- Trevirke
- Papir
- Metall jern

- EE
- Kabel
SUM RADIOAKTIVT / IKKE-DEPONERINGSPLIKTIG AVFALL

Kostnad
(kr)

Samlet
vurdering
(kr/tonn)

Totalt
(volum tonn)

Avfallsstoff
Beskrivelse NS
nr

Kjeller
(volum tonn)

Produkt/materiale

Halden
(volum tonn)

Tilsvarende som markedet for friklasset avfall, fikk vi inn svar på kostnader ved deponering
av ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall. De oppgitte prisene er betydelige, og reflekterer
nok i stor grad kostnadsnivået ved deponering av små volumer fra Nordsjøen. En kostnad
på nærmere 250 millioner for 14.000 tonn virker lite realistisk, men er det vi har klart å
fremskaffe. Gevinst ved å samordne disse strømmene kommer vi tilbake til i neste kapittel.

2 500
0,2
10

3 800
0,2
10

6 300
0
20

17 500 110 250 000
25 000
10 000
25 000
500 000

1 735

4 400

6 135

17 500 107 362 500

50

25

75

20 000

1 500 000

50
375

25
355

75
730

20 000
20 000

1 500 000
14 600 000

225
260
5 205

131
23
8 769

356
283
13 974

20 000
20 000

7 120 000
5 660 000
248 502 500

Tabellen viser markedspris per tonn for aktuelle avfallsfraksjoner. Disse tallene er basert på
tilbakemelding fra 3 kommersielle aktører, som alle synes å benytte den samme
deponikapasitet i sine opplegg.
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6. NORSK MARKED FOR IKKE-DEPONERINGSPLIKTIG RADIOAKTIVT AVFALL
6.1 MARKED FOR HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL I NORGE
I foregående kapitler er hovedaktørene innenfor håndtering av farlig avfall i Norge beskrevet
i kortform. Mepex, Multiconsult og Inergeo gjorde i 2018 på oppdrag fra Miljødirektoratet en
større jobb med beskrivelse av markedet inkludert framskrivning mot 2035 basert på
forventet økonomisk og teknisk samfunnsutvikling. Nedenstående graf viser historisk
utvikling i mengder farlig avfall i Norge i ktonn. Veksten ligger klart høyere enn veksten i
BNP.

Figur 4: Graf Utvikling i mengde farlig avfall 1999-2017 (Kilde: Inergeo)

Omtrent halvparten av farlig avfall er organisk med offshore aktivitet som hovedkilde, mens
den uorganiske avfallsmengden har en betydelig komponent i avfallssyre fra Kronos Titan
(250.000 tonn), slik at utenom Kronos, er det forurensede masser og tungmetall forurensede
masser som dominerer. Man tror at det blir etablert flere vaskeanlegg for slike masser slik at
graden av materialgjenvinning øker på bekostning av deponi fremover. Det vil dog være
behov for betydelig deponering frem mot 2050 nesten uansett.
En betydelig del av transaksjonene innen farlig avfall er fra kommunenes
gjenbruksstasjoner, der de generelle avfallsselskapene håndterer logistikk og
nedstrømsløsninger for de enkelte fraksjonene. Dette påvirker i liten grad deponikapasitet.
Generelt har selskaper med tillatelse til å håndtere farlig avfall (tillatelse fra Miljødirektoratet),
tillatelse til å håndtere lavradioaktivt avfall, opp til 1 Bq/g uten tillatelse fra Strålevernet. Det
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er i praksis fire fraksjoner som omfattes i dag, scale fra boreoperasjoner, syredannende
jordarter slik som alunskifer, ioniserende røykvarslere og sykehusavfall.
Relatert til deponi er det da renset scale og alunskifer som dominerer markedet.

6.2 INTERESSE I MARKEDET FOR MOTTAK AV IKKE-DEPONERINGSPLIKTIG RADIOAKTIVT
AVFALL
En markedsutvidelse til å skulle ta imot ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall vil i denne
sammenhengen kunne gjelde EE avfall, kabler, plast, arbeidsklær fra dekommisjonering i en
gruppe og masser / betong som deponirelatert om ikke pliktig i en annen.
Det er sannsynlig at en aktør innenfor metallgjenvinning vil kunne kjøre en batch
metallrelatert avfall kontrollert i shredder. En shredder fungerer som en kombinasjon av
knuseverk, magnet og støvsuger, der en blanding av avfall kjøres inn i en kraftig kvern (26.000 hk) og etter hvert som bitene knuses under 100 mm, går de til en magnet med avsug
oppå. Der løftes lett, ikke magnetisk avfall opp til filtrering, jernet løftes vekk med magneten
og tungt, ikke magnetisk stoff (ikke magnetiske metaller og gummi) faller ned i en tredje
fraksjon. Man har en antagelse som må verifiseres, at nuklidene hovedsakelig vil sitte i
finstoffet som havner i den lette fraksjonen, oftest kalt fluff. Denne vil kunne sendes til
forbrenning, f.eks. på Senja, der nuklidene vil fanges i asken som så kan deponeres. Jern og
metall går etter kontroll for stråling, til omsmelting og bruk som nytt materiale.
Kabler bør vaskes for støv under dekommisjonering, kan så kjøres satsvis i et kabelgranuleringsanlegg der plasten går til forbrenning sammen med fluffen og aluminium, stål og
kobber går til gjenvinning hvis friklasset.
For rivnings og gravemasser / betong anbefales det å deponere masser karakterisert som
ikke deponeringspliktig radioaktivt avfall, selv om regelverket sier de ikke er
deponeringspliktige. Til tross for prisnivået som ble oppgitt i markedsundersøkelsen var
skyhøyt, anser man at det skal å være mulig å få til et prisnivå på nivå med alunskifer for
deponering. Dette kostnadsnivået anses være moderat og konsekvensen av mulig negativ
markedsomtale for bruker av massene / betongen kan bli betydelig. En løsning for NND kan
da være å sørge for at disse massene kan deponeres sammen med friklasset deponivare,
noe som kanskje forsterker ønsket om en egen, celle i deponi for NNDs varer.
Disse løsningene kan man få skissert og fremarbeidet i en fremtidig anbudskonkurranse
med forhandling, gjerne med en todelt konkurranse med prekvalifisering.
Med et kostnadsnivå i størrelsesorden 2-5 ganger (anslag) nivået på grave- og
betongmasser og generelt nivå for farlig avfall på de andre fraksjonene, ville de ikkedeponeringspliktige radioaktive massene ha en avsetningspris på 20-25 millioner kroner og
ikke ti ganger høyere som svar på forespørselen.

7. MÅLEUTSTYR FOR RADIOAKTIVITET
Ved riving av bygg, opplasting på bil og transport ut av anlegg er det sentralt å måle
radioaktivitet som kontroll av hva som går ut av anlegg og hva som transporteres langs vei,
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jernbane og båt. Like sentralt og viktig er mottakskontroll og måling av radioaktivitet ved
levering til kommersiell aktør eller eget deponi. I dette kapittelet beskrives måleutstyr som
kan benyttes.

7.1 FASTMONTERT MÅLEUTSTYR FOR GRAVEMASKIN / SORTERINGSMASKIN
Det finnes gode løsninger for måleutstyr som kan monteres i grabben på en gravemaskin /
hjullaster eller for montering på en sorteringsmaskin eller i en klo for flytting av avfall.
Måleutstyret monters på maskiner som skal rive bygg, flytte avfall eller sortere metallavfall.
Måleutstyret varsler ved kontakt med radioaktivt avfall.

Utstyret er følsomt og er et kontinuerlig overvåkingssystem som måler stråling. Arbeidet med
lasting / sortering av metaller og avfallet kan utføres uforstyrret med slikt utstyr, og ved
utslag kan innholdet i grabben eller kloen legges til side for nærmere kontroll. Utstyret er
designet for å måle radioaktive kilder med lav intensitet.

7.2 HÅNDHOLDT UTSTYR
Det finnes på markedet håndholdt utstyr for deteksjon av radioaktivitet. Både standard
instrumenter og skreddersøm kan leveres. Utstyret er i utgangspunktet utvikler for måling av
gammastråling. Utstyret kan leveres med GPS.
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Det finnes også håndholdt utstyr som er egnet til kartlegging av forurenset grunn og
miljøkartlegging av bygg. Instrumentet kan programmeres for indikasjon av tilstandsklasser
for forurenset jord, farlig avfall samt deteksjon av uran i betong. Slike måleapparat kan være
et supplement til håndholdte måleapparater for måling av stråling.

7.3 MÅLEPORTAL VED UTKJØRING AV ANLEGG ELLER VED INNKJØRING TIL MOTTAK
Portalene virker slik at alle biler som kjører mellom portalene får målt radioaktiv stråling i
lasten. Kjøretøyet passerer inn i portalsystemet og blir automatisk detektert av fotocellene
som er montert på stativene. Det skannede kjøretøyet blir analysert av systemet, både
spektralt og nivåmessig. Alle målinger lagres automatisk og informasjonen kan hentes opp
og analyseres og skrives ut senere. Dersom systemet registrerer målinger over grensenivå,
vil det varsel med alarm. Slike portaler er svært vanlige hos anlegg for metallgjenvinning,
stålverk, aluminiumsverk, forbrenningsanlegg og tollstasjoner / grenseoverganger.
Kostnaden med en måleportal er 200-500.000 kr, - eks mva, mest i øvre sjikt av
prisområdet.

NO-PRO-27140

Side 61 av 63

7.4 ANALYSELAB
Hvis lavradioaktivt avfall skal leveres til eget nytt deponi / nytt mottak i egen regi, er det
nødvendig med eget analyselaboratorium for måling av rivingsavfall som skal ut av
anleggene på Kjeller og Halden eller for måling av avfall som skal inn på nytt deponi.
Dersom eget deponi skal etableres anbefales analyselab som skreddersys for
avfallsaksjoner, spesielt betong. Kostand for ny analyselab ansås til 4-6 mnok.
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