
 

Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall 

Det er forbudt å deponere alt biologisk nedbrytbart avfall, med visse 
unntak. Deponering av nedbrytbart avfall fører til betydelige utslipp 
av klimagasser og miljøskadelig sigevann. Nedbrytbart avfall 
inneholder verdifulle ressurser som kan utnyttes ved annen 
behandling enn deponering. 

 
Nedbrytbart avfall fører til utslipp av klimagasser og miljøskadelig sigevann fra deponiene. (Foto: SFT) 

 
Forbudt å deponere nedbrytbart 
avfall 
Biologisk nedbrytbart avfall er forbudt å 
deponere i henhold til avfallsforskriften 
§ 9-4 a), med unntak av avfall hvor totalt 
organisk karbon (TOC) ikke overstiger 
10 prosent eller hvor glødetapet ikke 
overstiger 20 prosent. Fire avfallstyper 
er unntatt forbudet i § 9-4 a). 
 
Krav til innhold av organisk materiale 
Det vil være et generelt forbud mot å 
deponere alt avfall med over 10 prosent 
TOC, men det stilles egne krav til 
innhold av organisk materiale for avfall 
som skal til andre deponikategorier enn 
deponi for ordinært avfall. Disse er: 
 
 

Kategori Grenseverdi 
Deponi for inert avfall 3 % TOC 
Deponiceller hvor 
ordinært og stabilt 
farlig avfall deponeres 
sammen 

5 % TOC 

Deponi for farlig avfall 6 % TOC 
 
Målemetoder for grenseverdier 
Måling av innhold av organisk andel i 
avfallet bør gjennomføres etter NS-EN 
13137 ”Karakterisering av avfall. 
Bestemmelse av totalt organisk karbon 
(TOC) i avfall, slam og sedimenter”, 
eller det kan måles som glødetap etter 
NS 4764 ”Bestemmelse av tørrstoff og 
gløderest i vann, slam og sedimenter”.  
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Her finner du informasjon om 
avfallstypene som er unntatt 
forbudet, presisering av hva som 
menes med nedbrytbart avfall, 
grenseverdier, samt orientering 
om målemetoder 
 



 
 Målemetodene og definisjonen av 

nedbrytbart avfall 
De anbefalte målemetodene vil også 
inkludere ikke-nedbrytbart avfall som for 
eksempel karbid, grafitt, og forskjellige 
plasttyper. Dette er avfallsfraksjoner 
som ikke omfattes av definisjonen av 
nedbrytbart avfall og derfor ikke berøres 
av forbudet mot deponering. Blandet 
avfall hvor grenseverdiene i forbudet 
overskrides på grunn av innhold av 
ikke-nedbrytbart materiale, vil heller ikke 
omfattes av forbudet. Man må kunne 
dokumentere at en eventuell 
overskridelse av TOC-grense eller 
glødetap skyldes den ikke-nedbrytbare 
delen av avfallet. 
 
Avfallstyper som er unntatt forbudet 
Enkelte avfallstyper som ikke er 
hensiktsmessige å håndtere på andre 
måter enn ved deponering og hvor 
miljøeffekten av å unnta dem fra 
forbudet antas å være akseptabel, er 
unntatt forbudet i avfallsforskriften § 9-4 
a). Disse avfallstypene skal 
basiskarakteriseres slik som annet 
avfall: 
 
Gateoppsop 
Gateoppsop anses ikke som ren jord, 
og det er derfor ikke ønskelig å benytte 
slikt avfall til utfyllingsformål eller 
lignende. Slikt avfall kan inneholde 
miljøgifter og bør derfor deponeres eller 
behandles ved godkjent 
behandlingsanlegg. For å sikre 
forsvarlig håndtering av forurensede 
masser er gateoppsop unntatt forbudet. 
 
Forurenset jord og forurensede 
muddermasser 

Forurenset jord og forurensede 
muddermasser skal ikke benyttes til 
utfylling og lignende. Slike masser skal 
deponeres eller behandles ved godkjent 
behandlingsanlegg. Jordmasser som 
ikke er forurenset skal ikke deponeres, 
men kan brukes til et nyttig formål. Jord 
som har et innhold av miljøgifter under 
normverdi eller bakgrunnsverdi regnes 
ikke for å være forurenset. 
 
Ristgods, silgods og sandfangavfall fra 
avløpsrenseanlegg 
Avfall fra avløpsrenseanlegg er av en 
slik karakter at det vanskelig lar seg 
gjenvinne, og det er som regel et 
restprodukt etter gjenvinning av 
avløpsslam. Ristgods, silgods og 
sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg er 
unntatt fra forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall. Avfall fra 
renseanlegg bør overdekkes 
umiddelbart ved deponering for å hindre 
lukt og eksponering for fugler og dyr. 
 
Avløpsslam som ikke tilfredsstiller 
kvalitetskravene for gjødselvarer 
Slam fra kommunale 
avløpsrenseanlegg skal så langt det lar 
seg gjøre gjenvinnes for å ta vare på 
næringsstoffene i slammet. Når det 
generelle forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall åpner for deponering 
av avløpsslam, er dette for å sikre at det 
avløpsslammet som ikke tilfredsstiller 
kvalitetskravene i gjødselvareforskriften 
tas ut av kretsløpet slik at en forhindrer 
forurensning av landbruksarealer og 
andre bruksområder. 
 
 

 
 
 
 
 
§ 9-4 Forbud mot deponering av visse avfallstyper 
 
a) biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon 
(TOC) ikke overstiger 10 prosent eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 prosent.  
 
Det er likevel tillatt å deponere:  
1) gateoppsop 
2) forurenset jord og forurensede muddermasser 
3) ristgods, silgods og sandfang-avfall fra avløpsrenseanlegg 
4) avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer 
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