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Asbest 

Asbest skal deponeres i egen celle avsatt til dette formål. Samdeponering av asbestholdig avfall 

klassifisert som farlig avfall og annet asbestholdig avfall tillates. Avfallet skal fortrinnsvis være 

emballert ved mottak, dersom dette ikke er tilfelle skal det overrisles. Mottatt avfall skal etter kontroll 

deponeres og dekkes til med hensiktsmessig materiale daglig. Det skal ikke utføres noe arbeid på 

deponiet/cellen som kan føre til utslipp av fibre. 

 

Aske 

Aske som aksepteres for deponering kan inneholde glødende materiale. For å forebygge brann på 

deponiet skal slikt avfall mellomlagres i betongbinge med fast, ikke brennbart underlag for avkjøling 

før avfallet deponeres. 

 

Gips 

Gipsavfall skal deponeres i egne celler.  

 

Ristgods / Silgods (rens fra pumpestasjoner) / Sandfang / Septikslam 

Avfallet tømmes i egen lomme på deponiet. 

 

Sandblåsesand som inneholder farlige stoffer 

Blåsesand som er farlig avfall skal deponeres i egen celle og dekkes over med hensiktsmessig 

materiale for å unngå støving. 

 

Slam fra oljeutskillere 

Slam fra oljeutskillere som er farlig avfall skal komposteres før deponering i celler avsatt til farlig 

avfall. Cellene skal være avmerket på kart.  

 

Forurensede masser, Farlig avfall 

Det kan deponeres forurensede masser som regnes som farlig avfall i henhold til Avfallsforskriften 

kap 11, vedlegg 3. Det forutsetter da at det dokumenteres at massene tilfredsstiller kravene i 

Avfallsforskriften kap.9 vedlegg II, pkt. 2.3.1 om deponering av farlig avfall på deponi for ordinært 

avfall.   

 

Fosfatsand fra Yara 

Fosfatsand kan utgjøre en helserisiko ved eksponering mot luftveiene og skal derfor i løpet av noe tid 

dekkes til ved deponering. Fosfatsand tømmes derfor på det mest aktive området på deponi slik at 
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dette hurtig dekkes til av annet materiale. Fosfatsand skal senest dekkes til i løpet av de neste 

arbeidsdagene.   

 


