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RÅDSVEDTAK

av 19. desember 2002

om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artik-
kel 16 i og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF(*)

(2003/33/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 
om deponering av avfall(1), særlig artikkel 16 og vedlegg II, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 16 i direktiv 1999/31/EF skal 
Kommisjonen vedta spesifikke kriterier og/eller prø-
vingsmetoder og tilhørende grenseverdier for hver fyll-
plasskategori.

2) Det bør fastsettes en framgangsmåte for å fastslå hvorvidt 
avfall kan mottas på fyllplasser.

3) Det bør også fastsettes grenseverdier og andre kriterier 
for mottak av avfall på de forskjellige fyllplasskatego-
rier.

4) Prøvingsmetodene som skal brukes for å fastslå hvorvidt 
avfall kan mottas på fyllplasser, bør fastsettes.

5) Fra et teknisk synspunkt er det hensiktsmessig å unnta 
avfall som produseres av utvinningsindustrien og depo-
neres på stedet, fra kriteriene og framgangsmåtene fast-
satt i vedlegget til dette vedtak.

6) Medlemsstatene bør få en passende kort overgangsperio-
de til å utvikle systemet som er nødvendig for å anvende 
dette vedtak. Medlemsstatene kan ha behov for ytterli-
gere en kort overgangsperiode for å sikre anvendelse av 
grenseverdiene. 

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er ikke i samsvar med 
uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 
75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(2). De må derfor 
vedtas av Rådet, i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i nevnte 
direktiv —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak fastsettes kriteriene og framgangsmåtene for 
mottak av avfall på fyllplasser, i samsvar med prinsippene fast-
satt i direktiv 1999/31/EF, særlig vedlegg II til direktivet.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende framgangsmåten fastsatt i nr. 1 i 
vedlegget til dette vedtak for å fastslå hvorvidt avfall kan mot-
tas på fyllplasser.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal påse at avfall mottas på en fyllplass bare 
dersom det oppfyller mottakskriteriene for den aktuelle fyll-
plasskategorien som fastsatt i nr. 2 i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 4

Prøvetakings- og prøvingsmetodene oppført i nr. 3 i vedlegget 
til dette vedtak skal brukes til å fastslå hvorvidt et bestemt 
avfall kan mottas på en fyllplass.

2005/EØS/27/50

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11, 16.1.2003, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2003 av 11. juli 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54, 23.10.2003, s. 7.

(1) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
(2)  EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).
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Artikkel 5

Uten at Fellesskapets gjeldende regelverk berøres, får kriteri-
ene og framgangsmåtene fastsatt i vedlegget til dette vedtak 
ikke anvendelse på avfall som stammer fra prospektering, 
utvinning, behandling og lagring av mineralressurser og fra 
drift av steinbrudd, når avfallet deponeres på stedet. Dersom 
avfallet ikke omfattes av Fellesskapets regelverk, skal med-
lemsstatene anvende nasjonale kriterier og framgangsmåter.

Artikkel 6

Eventuelle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette 
vedtak til den vitenskapelige og tekniske utvikling, for eksem-
pel tilpasning av parametrene i listene over grenseverdier og/
eller utarbeiding av mottakskriterier og grenseverdier for nye 
underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall, skal vedtas 
av Kommisjonen med bistand fra komiteen nedsatt i henhold 
til artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF.

Artikkel 7

1. Dette vedtak trer i kraft 16. juli 2004.

2.  Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i nr. 2 i 

vedlegget til dette vedtak senest innen 16. juli 2005.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2002.

 For Rådet

 M. FISCHER BOEL

 Formann
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VEDLEGG

KRITERIER OG FRAMGANGSMÅTER FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ FYLLPLASSER

Innledning

I dette vedlegg fastsettes den ensartede framgangsmåte for klassifisering og mottak av avfall i samsvar med vedlegg II 
i direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall («deponeringsdirektivet»).

I henhold til traktatens artikkel 176 er ingenting til hinder for at medlemsstatene opprettholder eller innfører strengere 
vernetiltak enn de som er fastsatt i dette vedlegg, forutsatt at slike tiltak er forenlige med traktaten. Tiltakene skal 
meldes til Kommisjonen. Dette kan være særlig aktuelt når det gjelder grenseverdier for kadmium og kvikksølv i nr. 2. 
Medlemsstatene kan også fastsette grenseverdier for bestanddeler som ikke er nevnt i nr. 2.

I nr. 1 i dette vedlegg fastsettes framgangsmåten for å fastslå hvorvidt avfall kan mottas på fyllplasser. Denne fram-
gangsmåten består av grunnleggende karakterisering, samsvarsprøving og kontroll på stedet, slik dette er definert i 
vedlegg II nr. 3 i deponeringsdirektivet.

I nr. 2 i dette vedlegg fastsettes mottakskriteriene for de forskjellige fyllplasskategoriene. Avfall kan mottas på en fyll-
plass bare dersom det oppfyller mottakskriteriene for den aktuelle fyllplasskategori som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg. 

I nr. 3 i dette vedlegg fastsettes de metoder som skal brukes ved prøvetaking og prøving av avfall.

I vedlegg A beskrives den sikkerhetsvurderingen som skal foretas ved lagring under jorden.

Vedlegg B er et informasjonsvedlegg som gir en oversikt over deponeringsalternativene som foreligger i henhold til 
direktivet og eksempler på mulig underinndeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall.

1. FRAMGANGSMÅTE FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ FYLLPLASSER

1.1. Grunnleggende karakterisering

 Grunnleggende karakterisering er første trinn i framgangsmåten for mottak, og består av en fullstendig karak-
terisering av avfallet gjennom innsamling av alle opplysninger som er nødvendige for en trygg disponering av 
avfallet på lang sikt. Grunnleggende karakterisering kreves for alle avfallstyper.

1.1.1. Den grunnleggende karakteriseringen har følgende funksjoner:

a) Grunnleggende opplysninger om avfallet (type og opprinnelse, sammensetning, konsistens, utlekkings-
egenskaper og – dersom de er nødvendige og foreligger – opplysninger om andre karakteristiske egenska-
per)

b) Grunnleggende opplysninger for å forstå avfallets atferd på fyllplasser, og alternativer for behandling som 
angitt i artikkel 6 bokstav a) i deponeringsdirektivet

c) Vurdering av avfallet i forhold til grenseverdier

d) Fastsettelse av nøkkelvariabler (kritiske parametrer) for samsvarsprøving og muligheter for forenklet 
samsvarsprøving (med sikte på en betydelig reduksjon av bestanddeler som skal måles, men først etter 
at de relevante opplysninger er klarlagt). Karakterisering kan gjøre det mulig å finne fram til forholdstall 
mellom grunnleggende karakterisering og resultatene av forenklede prøvingsmetoder samt hyppighet for 
samsvarsprøving

 Dersom den grunnleggende karakteriseringen av et avfall viser at det oppfyller kriteriene for en fyllplasskate-
gori som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg, anses avfallet å kunne mottas på fyllplasser i vedkommende kategori. 
Dersom dette ikke er tilfellet, kan avfallet ikke mottas på fyllplasser i denne kategorien. 

 Avfallsprodusenten eller eventuelt personen som er ansvarlig for avfallshåndteringen, er ansvarlig for å påse 
at opplysningene i karakteriseringen er riktige.

 Den driftsansvarlige skal føre et register med de opplysninger som kreves, for et tidsrom som skal fastsettes 
av medlemsstaten.
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1.1.2.  Grunnleggende krav til grunnleggende karakterisering:

a) Avfallets kilde og opprinnelse

b) Opplysninger om prosessen som produserer avfallet (beskrivelse av og kjennetegn ved råvarer og produk-
ter)

c) Beskrivelse av avfallsbehandlingen som er anvendt i samsvar med artikkel 6 bokstav a) i deponerings-
direktivet, eller en redegjørelse for grunnene til at slik behandling ikke anses som nødvendig

d) Data om avfallets sammensetning og eventuelt om utlekkingsatferden

e) Avfallets ytre preg (lukt, farge, fysisk form)

f) Kode i henhold til den europeiske avfallslisten (kommisjonsvedtak 2001/118)(1)

g) For farlig avfall ved dobbeltoppføring: relevante fareegenskaper i henhold til vedlegg III i direktiv  
91/689/EØF om farlig avfall(2)

h) Opplysninger for å godtgjøre at avfallet ikke omfattes av bestemmelsene om utelukkelse i artikkel 5 nr. 3 
i deponeringsdirektivet

i) Fyllplasskategorien der avfallet kan mottas

j) Om nødvendig, ekstra forholdsregler som skal treffes på fyllplassen

k) Kontroll av om avfallet kan resirkuleres eller gjenvinnes

1.1.3. Prøving

 Som generell regel må det foretas prøving av et avfall for å framskaffe ovennevnte opplysninger. I tillegg til 
utlekkingsatferden må avfallets sammensetning være kjent eller bestemmes ved prøving. Prøvene som brukes 
ved grunnleggende karakterisering, må alltid innbefatte dem som skal brukes ved samsvarsprøving.

 Innholdet i karakteriseringen, omfanget av den laboratorieprøving som kreves, og forholdet mellom grunnleg-
gende karakterisering og samsvarsprøving avhenger av avfallstypen. Det kan skilles mellom:

a) avfall som produseres jevnlig i samme prosess, 

b) avfall som ikke produseres jevnlig.

 Karakteriseringene nevnt under bokstav a) og b) vil gi opplysninger som kan sammenholdes direkte med 
mottakskriteriene for den aktuelle fyllplasskategorien, og i tillegg kan det gis beskrivende opplysninger (f.eks. 
konsekvensene av deponering sammen med kommunalt avfall).

a) Av f a l l  s o m  p r o d u s e r e s  j e v n l i g  i  s a m m e  p r o s e s s

 Dette er individuelle og enhetlige avfallstyper som produseres jevnlig i samme prosess, der:

— anlegget og prosessen som produserer avfallet er godt kjent, og materialene som inngår i prosessen 
og selve prosessen er vel definert,

— den driftsansvarlige for anlegget gir alle nødvendige opplysninger og underretter den driftsansvarlige 
for fyllplassen om endringer i prosessen (særlig endringer i materialet som går inn i prosessen).

 Prosessen vil ofte foregå ved ett enkelt anlegg. Avfallet kan også komme fra flere forskjellige anlegg 
dersom det kan identifiseres som én enkelt strøm med felles kjennetegn innenfor kjente grenser (f.eks. 
bunnaske fra forbrenning av kommunalt avfall).

 For slikt avfall vil den grunnleggende karakteriseringen omfatte de grunnleggende kravene oppført i nr. 
1.1.2, og særlig følgende:

— det enkelte avfalls sammensetning,

— verdiområde for og variasjon i de grunnleggende egenskaper,

— om nødvendig, avfallets utlekkingsegenskaper bestemt ved en sigevannsprøve av et parti og/eller en 
utlekkingsprøve og/eller en pH-avhengighetsprøve,

— nøkkelvariabler som skal prøves jevnlig.

(1) EFT L 47 av 16.2.2001, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 31/1994/EF (EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
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Dersom avfallet produseres i samme prosess i forskjellige anlegg, må det gis opplysninger om vurde-
ringens omfang. Det må derfor foretas et tilstrekkelig antall målinger for å vise verdiområdet for og 
variasjonen i avfallets karakteristiske egenskaper. Avfallet kan da anses som karakterisert, og skal deretter 
gjennomgå bare samsvarsprøving, med mindre det skjer betydelige endringer i produksjonsprosessen.

For avfall fra samme prosess i samme anlegg kan måleresultatene vise bare små variasjoner i avfallets 
egenskaper i forhold til de tilhørende grenseverdiene. Avfallet kan da anses som karakterisert, og skal 
deretter gjennomgå bare samsvarsprøving, med mindre det skjer betydelige endringer i produksjonspro-
sessen.

Avfall fra sorteringsanlegg eller omlastingsstasjoner for avfall og blandede avfallsstrømmer fra avfallsinn-
samlere kan ha svært varierende egenskaper. Dette må det tas hensyn til ved den grunnleggende karakte-
riseringen. Slikt avfall kan omfattes av bokstav b).

b)  Av f a l l  s o m  i k k e  p r o d u s e r e s  j e v n l i g

 Dette avfallet produseres ikke jevnlig i samme prosess i samme anlegg og inngår ikke i en godt karak-
terisert avfallsstrøm. Hvert parti med slikt avfall som produseres, må karakteriseres. Den grunnleggende 
karakteriseringen skal omfatte de grunnleggende krav til grunnleggende karakterisering. Siden hvert parti 
som produseres, må karakteriseres, er det ikke nødvendig med samsvarsprøving.

1.1.4. Tilfeller der det ikke kreves prøving

 Prøving med sikte på grunnleggende karakterisering kan sløyfes i følgende tilfeller:

a) Avfallet står på en liste over avfall som ikke krever prøving som fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

b) Alle nødvendige opplysninger for den grunnleggende karakteriseringen er kjent, og behørig begrunnet på 
en måte som fullt ut oppfyller vedkommende myndighets krav.

c) Visse avfallstyper der prøving er praktisk ugjennomførbart eller der hensiktsmessige framgangsmåter for 
prøving og mottakskriterier ikke foreligger. Slike tilfeller må begrunnes og dokumenteres, også grunnene 
til at avfallet anses å kunne mottas på fyllplasser i den aktuelle kategori.

1.2.  Samsvarsprøving

Når en type avfall er vurdert til å kunne mottas på en fyllplasskategori på grunnlag av grunnleggende karakte-
risering i samsvar med nr. 1 i dette dokument, skal slikt avfall siden gjennomgå samsvarsprøving for å fastslå 
om det er i samsvar med resultatene av den grunnleggende karakteriseringen og de aktuelle mottakskriteriene 
fastsatt i nr. 2. 

Samsvarsprøvingens funksjon er å tjene som periodisk kontroll av avfallsstrømmer som produseres jevnlig. 

Hvilke parametrer som skal prøves, fastsettes ved den grunnleggende karakteriseringen. Parametrene bør være 
knyttet til opplysningene fra den grunnleggende karakteriseringen; det er bare nødvendig med en kontroll av 
kritiske parametrer (nøkkelvariabler) som fastsatt ved den grunnleggende karakteriseringen. Kontrollen må 
vise at avfallet overholder grenseverdiene for de kritiske parametrene.

Undersøkelsene som brukes ved samsvarsprøving, skal være én eller flere av dem som brukes ved den grunn-
leggende karakteriseringen. Prøvingen skal bestå av minst én sigevannsprøve av et parti. Til dette formål skal 
metodene oppført i nr. 3 brukes.

Avfall som er unntatt fra krav om prøving ved grunnleggende karakterisering i nr. 1.1.4 bokstav a) og c), er 
også unntatt fra samsvarsprøving. Avfallet må likevel undersøkes mht. samsvar med opplysninger fra annen 
grunnleggende karakterisering enn prøving.

Samsvarsprøving skal foretas minst én gang per år, og den driftsansvarlige må i alle tilfeller påse at det foretas 
samsvarsprøving i det omfang og med den hyppighet som er fastsatt ved den grunnleggende karakteriserin-
gen.

Dokumentasjonen om prøvingsresultatene skal oppbevares i et tidsrom som fastsettes av medlemsstaten.
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1.3.  Kontroll på stedet

Hvert lass med avfall som leveres til en fyllplass, skal inspiseres visuelt før og etter avlessing. Den påkrevde 
dokumentasjonen skal kontrolleres. 

For avfall som deponeres av avfallsprodusenten på en fyllplass under dennes kontroll, kan kontrollen av avfal-
let foretas på avsendelsesstedet.

Avfallet kan mottas på fyllplassen dersom det er det samme som det som har gjennomgått grunnleggende 
karakterisering og samsvarsprøving og som er beskrevet i de medfølgende dokumenter. Dersom dette ikke er 
tilfellet, skal avfallet ikke mottas.

Medlemsstatene skal fastsette prøvingskravene for kontroll på stedet, eventuelt med hensiktsmessige hurtig-
kontrollmetoder.

Det skal tas periodiske prøver ved levering. De prøver som tas ut, skal oppbevares etter at avfallet er mottatt, 
i et tidsrom som fastsettes av medlemsstaten (minst én måned, jf. artikkel 11 bokstav b) i deponeringsdirek-
tivet).

2.  KRITERIER FOR MOTTAK AV AVFALL

I dette nummer beskrives kriteriene for mottak av avfall på de forskjellige fyllplasskategoriene, herunder 
kriteriene for lagring under jorden.

Under visse omstendigheter kan det tillates inntil tre ganger høyere grenseverdier for de enkelte parametrene 
omhandlet i dette nummer (unntatt oppløst organisk karbon (DOC) i nr. 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 og 2.4.1, BTEX, 
PCB og mineralolje i nr. 2.1.2.2, totalt organisk karbon (TOC) og pH i nr. 2.3.2 og glødetap og/eller TOC 
i nr. 2.4.2, og med en begrensning av den mulige økningen i grenseverdien for TOC i nr. 2.1.2.2 til bare to 
ganger grenseverdien), dersom:

— vedkommende myndighet etter vedtak i det enkelte tilfelle gir tillatelse for nærmere angitt avfall for mot-
taksfyllplassen, under hensyn til særtrekk ved fyllplassen og omgivelsene, og

— utslipp (herunder av sigevann) fra fyllplassen, under hensyn til grensene for de tilsvarende parametrene 
omhandlet i dette nummer, ikke vil utgjøre noen ytterligere risiko for miljøet i henhold til en risikovurde-
ring.

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen rapport om det årlige antall tillatelser som gis etter denne bestemmelse. 
Rapportene skal sendes Kommisjonen med tre års mellomrom som ledd i rapporteringen om gjennomføringen 
av deponeringsdirektivet i samsvar med bestemmelsene i direktivets artikkel 15.

Medlemsstatene skal fastsette kriterier for samsvar med grenseverdiene fastsatt i dette nummer.

2.1. Kriterier for fyllplasser for inert avfall

2.1.1. Liste over avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall uten prøving

Avfall på nedenstående liste antas å oppfylle kriteriene fastsatt i definisjonen av inert avfall i artikkel 2 bokstav 
e) i deponeringsdirektivet og kriteriene oppført i nr. 2.1.2. Avfallet kan mottas uten prøving på en fyllplass 
for inert avfall.

Avfallet må stamme fra én enkelt strøm (én enkelt kilde) med én avfallstype. Forskjellige avfallstyper som står 
på listen, kan mottas sammen dersom de stammer fra samme kilde.

Ved mistanke om forurensning (enten på grunnlag av visuell kontroll eller kunnskap om avfallets opprinnelse) 
bør det utføres prøving, eller avfallet bør avvises. Dersom avfallet på listen er forurenset eller inneholder 
annet materiale eller andre stoffer, f.eks. metaller, asbest, plast, kjemikalier, osv. i et omfang som øker risikoen 
forbundet med avfallet tilstrekkelig til å berettige disponering i andre fyllplasskategorier, kan de ikke mottas 
på en fyllplass for inert avfall.

Dersom det er tvil om hvorvidt avfallet samsvarer med definisjonen av inert avfall i artikkel 2 bokstav e) i 
deponeringsdirektivet og kriteriene oppført i nr. 2.1.2, eller om at avfallet ikke er forurenset, må det utføres 
prøving. Til dette formål skal metodene oppført i nr. 3 brukes.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/334 2.6.2005

Kode i EAL Beskrivelse Restriksjoner

1011 03 Glassfiberavfall Bare uten organiske bindemidler

1501 07 Emballasje av glass

1701 01 Betong Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 02 Murstein Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 03 Takstein og keramikk Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1701 07 Blandinger av betong, 
murstein, takstein og 
keramikk

Bare utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid(*)

1702 02 Glass 

1705 04 Jord og stein Unntatt jordsmonn, torv; unntatt jord og stein fra 
forurensede steder

1912 05 Glass

2001 02 Glass Bare separat innsamlet glass

2002 02 Jord og stein Bare fra hage- og parkavfall; unntatt jordsmonn, torv

(*) Utvalgt avfall fra bygge- og rivingsarbeid: med lavt innhold av andre typer materialer (som metall, plast, jord, organiske 
stoffer, tre, gummi osv.). Avfallets opprinnelse må være kjent. 

–  Ikke noe avfall fra bygge- og rivingsarbeid fra bygninger som er forurenset med uorganiske eller organiske farlige stoffer, 
f.eks. pga. produksjonsprosesser i byggingen, jordforurensning, lagring og bruk av plantevernmidler eller andre farlige 
stoffer osv., med mindre det gjøres klart at den revne bygningen ikke var betydelig forurenset.

–  Ikke noe avfall fra bygge- og rivingsarbeid fra bygninger som er behandlet, belagt eller malt med materialer som 
inneholder farlige stoffer i betydelige mengder.

 Avfall som ikke står på denne listen, må prøves som fastsatt i nr. 1 for å fastslå om det oppfyller kriteriene for 

avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall som fastsatt i nr. 2.1.2.

2.1.2. Grenseverdier for avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall

2.1.2.1. G r e n s e v e r d i e r  f o r  u t l e k k i n g

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for avfall som kan mottas på fyllplasser for inert avfall, og er 

beregnet som forholdet mellom flytende og fast stoff (L/S) ved henholdsvis 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp 

og direkte uttrykt i mg/l for C0 (i det første eluatet ved utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Medlemsstatene 

bestemmer hvilken prøvingsmetode og tilhørende grenseverdier i tabellen som skal brukes.

Bestanddel
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,1 0,5 0,06

Ba 7 20 4

Cd 0,03 0,04 0,02

Cr totalt 0,2 0,5 0,1

Cu 0,9 2 0,6
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Bestanddel
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Hg 0,003 0,01 0,002

Mo 0,3 0,5 0,2

Ni 0,2 0,4 0,12

Pb 0,2 0,5 0,15

Sb 0,02 0,06 0,1

Se 0,06 0,1 0,04

Zn 2 4 1,2

Klorid 550 800 460

Fluorid 4 10 2,5

Sulfat 560(*) 1 000(*) 1 500

Fenoltall 0,5 1 0,3

DOC(**) 240 500 160

TDS(***) 2 500 4 000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for sulfat, kan det likevel anses å oppfylle mottakskriteriene dersom 
utlekkingen ikke overstiger noen av følgende verdier: 1 500 mg/l som C0 ved L/S = 0,1 l/kg og 6 000 mg/kg ved L/S 
= 10 l/kg. Det vil være nødvendig å bruke en utlekkingsprøve for å fastsette grenseverdien ved L/S = 0,1 l/kg under 
innledende likevektsforhold, mens verdien ved L/S = 10 l/kg kan fastsettes enten ved en sigevannsprøve av et parti 
eller ved en utlekkingsprøve under forhold tilnærmet like lokal likevekt.

(**)   Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på mellom 7,5 and 8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene 
for DOC dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 500 mg/l. (Det foreligger utkast til metode basert 
på prEN 14429).

(***) Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

2.1.2.2 G r e n s e v e r d i e r  f o r  t o t a l i n n h o l d  a v  o r g a n i s k e  p a r a m e t r e r

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.1.2.1 må inert avfall også overholde følgende grenseverdier:

Parameter Verdi 
mg/kg

TOC (totalt organisk karbon) 30 000(*)

BTEX (benzen, toluen, etylbenzen og xylener) 6

PCB (polyklorerte bifenyler, 7 forbindelser) 1

Mineralolje (C10 til C40) 500

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) Medlemsstatene fastsetter grenseverdi

(*) For jord kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien på 500 mg/kg overholdes for 
oppløst organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved jordsmonnets egen pH eller ved en pH-verdi mellom 7,5 og 8,0.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/336 2.6.2005

2.2. Mottakskriterier for fyllplasser for ikke-farlig avfall

 Medlemsstatene kan opprette underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall.

 I dette vedlegg fastsettes bare grenseverdier for ikke-farlig avfall som deponeres i samme celle som stabilt, 
ikke-reaktivt farlig avfall.

2.2.1. Avfall som kan mottas på fyllplasser for ikke-farlig avfall uten prøving

 Kommunalt avfall i henhold til artikkel 2 bokstav b) i deponeringsdirektivet som er klassifisert som ikke-farlig 
avfall i kapittel 20 i den europeiske avfallslisten (EAL), separat innsamlede ikke-farlige fraksjoner av hushold-
ningsavfall og de samme ikke-farlige materialer av annen opprinnelse kan mottas uten prøving på fyllplasser 
for ikke-farlig avfall.

 Avfallet kan ikke mottas dersom det ikke har gjennomgått forhåndsbehandling i samsvar med artikkel 6 bok-
stav a) i deponeringsdirektivet, eller dersom det er forurenset i et omfang som øker risikoen forbundet med 
avfallet tilstrekkelig til å berettige at det disponeres i andre anlegg.

 Det kan ikke mottas i celler der stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall mottas i henhold til artikkel 6 bokstav c) iii) 
i deponeringsdirektivet.

2.2.2. Grenseverdier for ikke-farlig avfall

 Nedenstående grenseverdier gjelder for granulært ikke-farlig avfall som mottas i samme celle som stabilt, 
ikke-reaktivt farlig avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte 
uttrykt i mg/l for C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt 
avfall som ikke er monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilken prøvingsmetode (se nr. 3) og tilhørende 
grenseverdier som skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,4 2 0,3

Ba 30 100 20

Cd 0,6 1 0,3

Cr totalt 4 10 2,5

Cu 25 50 30

Hg 0,05 0,2 0,03

Mo 5 10 3,5

Ni 5 10 3

Pb 5 10 3

Sb 0,2 0,7 0,15

Se 0,3 0,5 0,2

Zn 25 50 15

Klorid 10 000 15 000 8 500
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Fluorid 60 150 40

Sulfat 10 000 20 000 7 000

DOC(*) 380 800 250

TDS(**) 40 000 60 000

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC 
dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 800 mg/kg. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 
14429)

(**)  Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå samme miljøvernnivå som det som 
sikres ved ovenstående grenseverdier.

2.2.3. Gipsavfall

 Ikke-farlige gipsbaserte materialer bør disponeres bare på fyllplasser for ikke-farlig avfall, i celler der det ikke 
mottas noe biologisk nedbrytbart avfall. Grenseverdiene for TOC og DOC angitt i henholdsvis nr. 2.3.2 og 
2.3.1 gjelder for avfall som deponeres sammen med gipsbaserte materialer.

2.3. Kriterier for farlig avfall som kan mottas på fyllplasser for ikke-farlig avfall i henhold til artikkel 6 
bokstav c) iii

 Med «stabilt, ikke-reaktivt avfall» menes avfall hvis utlekkingsatferd ikke vil endre seg til det verre på lang 
sikt under normale fyllplassforhold eller ved forutsigbare ulykker:

— i selve avfallet (for eksempel ved biologisk nedbryting)

— under påvirkning fra langsiktige forhold i omgivelsene (for eksempel vann, luft, temperatur, mekaniske 
begrensninger)

— ved påvirkning fra annet avfall (herunder avfallsprodukter som sigevann og gass).

2.3.1. Grenseverdier for utlekking

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for granulært farlig avfall som kan mottas på fyllplasser for 
ikke-farlig avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte uttrykt i 
mg/l for C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt avfall som 
ikke er monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilke prøvingsmetoder og tilhørende grenseverdier som 
skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 0,4 2 0,3

Ba 30 100 20

Cd 0,6 1 0,3

Cr totalt 4 10 2,5
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Cu 25 50 30

Hg 0,05 0,2 0,03

Mo 5 10 3,5

Ni 5 10 3

Pb 5 10 3

Sb 0,2 0,7 0,15

Se 0,3 0.5 0,2

Zn 25 50 15

Klorid 10 000 15 000 8 500

Fluorid 60 150 40

Sulfat 10 000 20 000 7 000

DOC(*) 380 800 250

TDS(**) 40 000 60 000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH-verdi, kan det som 
et alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC 
dersom resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 800 mg/l. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 
14429).

(**)   Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå det samme miljøvernnivå som det 
som sikres ved ovennevnte grenseverdier.

2.3.2. Andre kriterier

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking i nr. 2.3.1 må granulært avfall oppfylle følgende kriterier:

Parameter Verdi

TOC (totalt organisk karbon) 5 % (*)

pH Minst 6

ANC (syrenøytraliserende evne) Må vurderes 

(*) Dersom denne verdien ikke overholdes, kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, 
forutsatt at grenseverdien på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S = 10 l/kg, enten ved materialets 
egen pH eller ved en pH-verdi på mellom 7,5 og 8,0.

 Medlemsstatene må fastsette kriterier for å sikre at avfallet har tilstrekkelig fysisk stabilitet og bæreevne.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for å sikre at farlig monolittisk avfall er stabilt og ikke-reaktivt før  
mottak på fyllplasser for ikke-farlig avfall.
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2.3.3. Asbestavfall

Asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestavfall kan deponeres på fyllplasser for ikke-farlig avfall 
i samsvar med artikkel 6 bokstav c) iii) i deponeringsdirektivet uten prøving.

Følgende krav må oppfylles på fyllplasser som mottar asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestav-
fall:

— avfallet må ikke inneholde andre farlige stoffer enn bundet asbest, herunder fibrer som er bundet av et 
bindemiddel eller emballert i plast,

— fyllplassen skal motta bare asbestholdige byggematerialer og annet egnet asbestavfall. Slikt avfall kan 
også deponeres i en egen celle på en fyllplass for ikke-farlig avfall, dersom cellen er tilstrekkelig inneslut-
tet,

— for å unngå spredning av fibrer skal deponeringssonen daglig og før hver komprimeringsoperasjon tildek-
kes med egnet materiale og, dersom avfallet ikke er emballert, overrisles regelmessig,

— det skal legges et endelig toppdekke på fyllplassen eller cellen for å hindre spredning av fibrer,

— det skal ikke utføres noe arbeid på fyllplassen eller cellen som kan føre til utslipp av fibrer (f.eks. boring 
av hull),

— etter avslutning skal det finnes en plan som viser fyllplassens eller cellens beliggenhet, med opplysning 
om at det er deponert asbestavfall der,

— det skal treffes egnede tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at fyllplassen er avsluttet, for å 
unngå at mennesker kommer i kontakt med avfallet.

For fyllplasser som mottar bare asbestholdige byggematerialer, kan kravene fastsatt i vedlegg I nr. 3.2 og 3.3 
i deponeringsdirektivet reduseres dersom ovennevnte krav er oppfylt.

2.4. Mottakskriterier for fyllplasser for farlig avfall

2.4.1. Grenseverdier for utlekking

 Nedenstående grenseverdier for utlekking gjelder for granulært avfall som kan mottas på fyllplasser for farlig 
avfall, og er beregnet ved henholdsvis L/S = 2 l/kg og 10 l/kg for samlet utslipp og direkte uttrykt i mg/l for 
C0 (i det første eluatet i utlekkingsprøve ved L/S = 0,1 l/kg). Granulært avfall omfatter alt avfall som ikke er 
monolittisk. Medlemsstatene skal bestemme hvilke prøvingsmetoder og tilhørende grenseverdier i tabellen 
som skal brukes.

Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

As 6 25 3

Ba 100 300 60

Cd 3 5 1,7

Cr totalt 25 70 15

Cu 50 100 60

Hg 0,5 2 0,3

Mo 20 30 10

Ni 20 40 12

Pb 25 50 15
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Bestanddeler
L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 (utlekkingsprøve)

mg/kg tørrstoff mg/kg tørrstoff mg/l

Sb 2 5 1

Se 4 7 3

Zn 90 50 60

Klorid 17 000 25 000 15 000

Fluorid 200 500 120

Sulfat 25 000 50 000 17 000

DOC (*) 480 1 000 320

TDS (**) 70 000 10 0000 —

(*)  Dersom avfallet ikke overholder disse verdiene for oppløst organisk karbon (DOC) ved sin egen pH, kan det som et 
alternativ prøves ved L/S = 10 l/kg og en pH på 7,5-8,0. Avfallet kan anses å oppfylle mottakskriteriene for DOC dersom 
resultatet av denne bestemmelsen ikke overstiger 1 000 mg/kg. (Det foreligger utkast til metode basert på prEN 14429)

(**)  Verdiene for totalt oppløst fast stoff (TDS) kan brukes som et alternativ til verdiene for sulfat og klorid.

 Medlemsstatene skal fastsette kriterier for monolittisk avfall for å oppnå samme miljøvernnivå som det som 
sikres ved ovennevnte grenseverdier.

2.4.2. Andre kriterier

 I tillegg til grenseverdiene for utlekking fastsatt i nr. 2.4.1 må farlig avfall oppfylle følgende tilleggskriterier:

Parameter Verdier

Glødetap (*) 10 % 

TOC (*) 6 % (**)

ANC (syrenøytraliserende evne) Må vurderes 

(*) Enten glødetap eller TOC må brukes.
(**) Dersom denne verdien overskrides, kan vedkommende myndighet tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at grenseverdien 

på 1 000 mg/kg overholdes for totalt organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved materialets egen pH eller ved en pH-
verdi på mellom 7,5 og 8,0.

2.5. Kriterier for lagring under jorden

For mottak av avfall i anlegg for lagring under jorden må det foretas en stedsspesifikk sikkerhetsvurdering 
som definert i vedlegg A. Avfall kan mottas bare dersom det er forenlig med den stedsspesifikke sikkerhets-
vurderingen.

Ved underjordiske lagringsanlegg for inert avfall kan det bare mottas avfall som oppfyller kriteriene i nr. 2.1.

Ved underjordiske lagringsanlegg for ikke-farlig avfall kan det bare mottas avfall som oppfyller kriteriene i 
nr. 2.2 eller nr. 2.3.

Ved underjordiske lagringsanlegg for farlig avfall kan avfall mottas bare dersom det er forenlig med den steds-
spesifikke sikkerhetsvurderingen. I slike tilfeller gjelder ikke kriteriene i nr. 2.4. Avfallet må likevel håndteres 
i henhold til framgangsmåten for mottak fastsatt i nr. 1.
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3. PRØVETAKINGS- OG PRØVINGSMETODE

 Prøvetaking og prøving for grunnleggende karakterisering og samsvarsprøving skal utføres av uavhengige og 
kvalifiserte personer og institusjoner. Laboratoriene må ha dokumentert erfaring i avfallsprøving og -analyse 
og et effektivt kvalitets-sikringssystem.

 Medlemsstatene kan bestemme at:

1) prøvetakingen kan foretas av avfallsprodusentene eller de driftsansvarlige, forutsatt at uavhengige perso-
ner eller organer fører tilstrekkelig tilsyn med at målene i dette vedtak oppnås,

2) prøvingen av avfallet kan foretas av avfallsprodusentene eller de driftsansvarlige dersom de har iverksatt 
et egnet kvalitetssikringssystem som omfatter uavhengig periodisk kontroll.

 Så lenge det ikke foreligger en CEN-standard i form av en formell europeisk standard (EN), skal medlems-
statene bruke enten nasjonale standarder eller framgangsmåter, eller utkastet til CEN-standard når den har nådd 
prEN-stadiet.

 Følgende metoder skal brukes:

 P r ø v e t a k i n g

 For prøvetaking av avfall — for grunnleggende karakterisering, samsvarsprøving og kontroll på stedet — skal 
det utarbeides en prøvetakingsplan i samsvar med del 1 i prøvetakingsstandarden som for tiden utarbeides av 
CEN.

 G e n e r e l l e  a v f a l l s e g e n s k a p e r

 EN 13137 Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) i avfall, slam og sedimenter

prEN 14346  Beregning av tørrstoffinnhold ved bestemmelse av innhold av tørre restprodukter eller vann

U t l e k k i n g s p r ø v e r

prEN 14405 Undersøkelse av utlekkingsatferd – oppstrøms utlekkingsprøve (Oppstrøms 
utlekkingsprøve for uorganiske bestanddeler)

EN 12457/1-4 Utlekking – samsvarsprøve av utlekking av granulært avfallsmateriale og slam:

Del 1: L/S = 2 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 2: L/S = 10 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 3: L/S = 2 og 8 l/kg, partikkelstørrelse < 4 mm

Del 4: L/S = 10 l/kg, partikkelstørrelse < 10 mm

B i o l o g i s k  n e d b r y t i n g  a v  r å a v f a l l

EN 13657  Nedbryting for påfølgende bestemmelse av andelen av elementer som er løselige i kongevann 
(Delvis nedbryting av det faste avfallet før elementanalyse, med silikatstrukturen intakt)

EN 13656  Mikrobølgeassistert nedbryting med hydrofluorsyre- (HF), salpetersyre- (HNO3) og 
saltsyreblanding (HCl) for påfølgende bestemmelse av elementer (Total nedbryting av det 
faste avfallet før elementanalyse)

A n a l y s e

ENV 12506  Analyse av eluater – Bestemmelse av pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, No2, Pb, 
totalt S, SO4, V og Zn (Analyse av uorganiske bestanddeler av fast avfall og/eller av avfallets 
eluat; større elementer, mindre elementer og sporstoffer)

ENV 13370  Analyse av eluater – Bestemmelse av ammonium, AOX, ledningsevne, Hg, fenoltall, TOC, 
lett utløselig CN, F (Analyse av uorganiske bestanddeler av fast avfall og/eller avfallets eluat 
(anioner))

prEN 14039 Bestemmelse av hydrokarboninnhold i verdiområdet C10-C40 ved gasskromatografi

 Denne listen vil bli endret når det foreligger flere CEN-standarder.

 Når det gjelder prøver og analyser som det ikke foreligger CEN-metoder for (foreløpig), må metodene som 
brukes, være godkjent av vedkommende myndigheter.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/342 2.6.2005

Vedlegg A

SIKKERHETSVURDERING VED MOTTAK AV AVFALL FOR LAGRING UNDER JORDEN

1. SIKKERHETSPRINSIPPER FOR LAGRING UNDER JORDEN: ALLE TYPER

1.1. Betydningen av den geologiske barrieren

Isolering av avfall fra biosfæren er det endelige målet med disponering av avfall ved lagring under jorden. 
Avfallet, den geologiske barrieren og hulrommene, herunder eventuelle kunstige konstruksjoner, utgjør et 
system som sammen med alle andre tekniske forhold må oppfylle de tilhørende kravene.

For at kravene i rammedirektivet om vann (2000/60/EF) skal være oppfylt, må det påvises at anlegget er sik-
kert på lang sikt (se nr. 1.2.7). Artikkel 11 nr. 3 bokstav j) i direktiv 2000/60/EF inneholder et generelt forbud 
mot direkte utslipp av forurensende stoffer til grunnvann. I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i direktiv 2000/60/EF 
pålegges medlemsstatene å treffe tiltak for å hindre forringelse av tilstanden i alle grunnvannsforekomster.

1.2. Stedsspesifikk risikovurdering

Ved vurdering av risiko skal følgende kartlegges:

— faren (i dette tilfelle det deponerte avfallet),

— resipientene (i dette tilfellet biosfæren og eventuelt grunnvannet),

— via hvilke veier stoffene fra avfallet kan nå biosfæren, og

— hvilke konsekvenser stoffene som kan nå biosfæren, kan medføre.

Mottakskriteriene for lagring under jorden skal baseres bl.a. på analysen av berggrunnen på stedet. Det må 
derfor påvises at ingen av tilstandene knyttet til stedet som er nevnt i vedlegg I i deponeringsdirektivet, er 
relevante (med unntak som fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 i nevnte vedlegg).

Mottakskriteriene for lagring under jorden kan bare baseres på de lokale forhold. Dette forutsetter at det påvi-
ses at grunnen geologisk sett egner seg for slik lagring, dvs. at det foretas en samlet vurdering av risikoene 
knyttet til inneslutning der det tas hensyn til hele avfallssystemet, kunstige konstruksjoner og hulrom samt 
berggrunnen.

Den stedsspesifikke risikovurderingen for anlegget må utføres både for driftsfasen og for etterdriftsfasen. Ut 
fra disse vurderinger kan de nødvendige kontroll- og sikkerhetstiltak fastlegges og mottakskriteriene utarbei-
des.

Det skal utarbeides en integrert virkningsvurdering, som skal omfatte følgende punkter:

1) geologisk vurdering,

2) geomekanisk vurdering,

3) hydrogeologisk vurdering,

4) geokjemisk vurdering,

5) vurdering av virkningen på biosfæren,

6) vurdering av driftsfasen,

7) langsiktig vurdering,

8) vurdering av virkningen på alle overflateanlegg på stedet.

1.2.1. Geologisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av eller inngående kunnskap om stedets geologi. Dette omfatter undersø-
kelser og analyser av bergarter, jordsmonn og topografi. Den geologiske vurderingen bør klarlegge hvor egnet 
stedet er for lagring under jorden. Beliggenheten, hyppigheten og strukturen til eventuelle forkastninger eller 
sprekkdannelser i omkringliggende geologiske lag og den mulige virkningen av seismisk aktivitet på disse 
strukturene bør tas med. Alternativ lokalisering bør vurderes.
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1.2.2. Geomekanisk vurdering

 Hulrommenes stabilitet må klarlegges ved hensiktsmessige undersøkelser og prognoser. Det deponerte avfallet 
må inngå i denne vurderingen. Prosessene bør analyseres og dokumenteres på systematisk måte. 

 Følgende bør påvises:

1) at det under og etter dannelsen av hulrommene ikke ventes noen større deformering, verken i selve hul-
rommet eller på jordoverflaten, som vil kunne påvirke driftsforholdene i det underjordiske lagringsstedet 
negativt eller utgjøre en vei til biosfæren,

2) at hulrommets bæreevne er tilstrekkelig til å hindre at det raser sammen under driften,

3)  at det deponerte materialet må ha den nødvendige stabilitet som er forenlig med de geomekaniske egen-
skapene til bergartene på stedet.

1.2.3. Hydrogeologisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av de hydrauliske egenskapene for å vurdere mønsteret i grunnvanns-
strømmene i de omkringliggende lag, på grunnlag av opplysninger om bergmassens hydrauliske ledningsevne, 
sprekker og de hydrauliske gradientene. 

1.2.4. Geokjemisk vurdering

 Det kreves en grundig undersøkelse av berggrunnen og grunnvannssammensetningen for å vurdere den 
nåværende grunnvannssammensetningen og dens mulige utvikling over tid, hva slags og hvor mye sprekkfyl-
lingsmineraler som finnes, samt en mineralogisk mengdebeskrivelse av berggrunnen. Virkningen av variasjon 
på det geokjemiske systemet bør vurderes.

1.2.5. Vurdering av virkningen på biosfæren

 Det kreves en undersøkelse av den biosfæren som kan bli påvirket av lagring under jorden. Lokale naturlige 
bakgrunnsnivåer for relevante stoffer bør fastlegges.

1.2.6. Vurdering av driftsfasen

 For driftsfasen bør analysen vise følgende:

1. hulrommenes stabilitet som i nr. 1.2.2 ovenfor,

2. at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for at det danner seg en vei mellom avfallet og biosfæren,

3. at det ikke foreligger noen uakseptable risikoer som berører driften av anlegget.

 Ved påvisning av driftsmessig sikkerhet må det utføres en systematisk analyse av driften av anlegget på 
grunnlag av spesifikke data om avfallsbeholdningen, ledelsen av anlegget og driftsplanen. Det skal påvises at 
avfallet ikke vil reagere kjemisk eller fysisk med berggrunnen på en måte som vil kunne svekke dens styrke og 
tetthet og utgjøre en fare for selve lagringen. Av disse grunner bør det, foruten avfall som er forbudt etter artik-
kel 5 nr. 3 i deponeringsdirektivet, ikke mottas avfall som kan spontanforbrenne under de aktuelle lagringsfor-
hold (temperatur, fuktighet), gassformige produkter, flyktig avfall og innsamlet avfall i form av uidentifiserte 
blandinger.

 Særskilte hendelser som vil kunne føre til at det utvikles en vei mellom avfallet og biosfæren i driftsfasen, 
bør kartlegges. De forskjellige typer mulige driftsrisikoer bør oppsummeres i særskilte kategorier og mulige 
virkninger av dem vurderes. Det bør påvises at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for at det lagrede 
avfallet vil komme i kontakt med biosfæren. Det bør finnes beredskapsplaner.

1.2.7. Langsiktig vurdering

 For å nå målene med bærekraftig deponering bør risikovurderingen være langsiktig. Det må bringes på det rene 
at det ikke vil dannes noen veier til biosfæren på lang sikt i etterdriftsfasen.
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 Barrierene på lagringsstedet under jorden (f.eks. avfallskvaliteten, kunstige konstruksjoner, tilbakefylling og 
tetning av sjakter og borehull), berggrunnens atferd, de omkringliggende lagene og de overliggende lagene bør 
vurderes kvantitativt på lang sikt og på grunnlag av stedsspesifikke data eller tilstrekkelig forsiktige antakel-
ser. Det bør tas hensyn til geokjemiske og geohydrologiske forhold som grunnvannsstrømmer (se nr. 1.2.3 og 
1.2.4), barrierens effektivitet, naturlig svekkelse samt utlekking fra det deponerte avfallet.

 Den langsiktige sikkerheten ved lagring under jorden bør påvises ved en sikkerhetsvurdering som omfatter 
en beskrivelse av utgangssstatus på et konkret tidspunkt (f.eks. avslutningstidspunktet) og et scenario med 
prognoser for viktige endringer som forventes over geologisk tid. Endelig bør konsekvensene av utslipp av 
relevante stoffer fra underjordisk lagring vurderes i forskjellige scenarier for den mulige langsiktige utviklin-
gen av biosfæren, geosfæren og det underjordiske lagringsstedet.

 Det bør ikke tas hensyn til beholdere og innvendig kledning i hulrom ved vurderingen av de langsiktige risiko-
ene på fyllplasser på grunn av deres begrensede levetid.

1.2.8. Konsekvensvurdering for mottaksanlegg på overflaten

 Selv om avfallet som mottas på fyllplassen, skal deponeres under overflaten, vil det bli lesset av, prøvd og 
eventuelt lagret på overflaten før det plasseres på det endelige bestemmelsesstedet. Mottaksanleggene må 
være konstruert og må drives på en måte som vil hindre skade på menneskers helse og det lokale miljø. De må 
oppfylle samme krav som alle andre anlegg for mottak av avfall.

1.2.9. Vurdering av andre risikoer

 Av hensyn til vern av arbeidstakere bør avfall deponeres bare i underjordiske anlegg som er trygt atskilt fra 
gruvevirksomhet. Avfall bør ikke mottas dersom det inneholder eller kan produsere farlige stoffer som kan 
skade menneskers helse, f.eks. bakterier som kan framkalle overførbare sykdommer.

2. MOTTAKSKRITERIER FOR LAGRING UNDER JORDEN: ALLE TYPER

2.1. Avfall som er utelukket

 I lys av nr. 1.2.1-1.2.8 ovenfor må avfall som kan gjennomgå uønsket fysisk, kjemisk eller biologisk forand-
ring etter at det er deponert, ikke disponeres på et underjordisk lagringssted. Dette omfatter følgende:

a) avfall oppført i artikkel 5 nr. 3 i deponeringsdirektivet,

b) avfall og avfallsbeholdere som kan reagere med vann eller med berggrunnen under de gitte lagringsfor-
hold og føre til:

— endring i volum,

— produksjon av selvantennelige, giftige eller eksplosive stoffer eller gasser, eller

— andre reaksjoner som kan utgjøre en fare for driftssikkerheten og/eller barrierens tetthet.

 Avfall som kan reagere med annet avfall, må defineres og klassifiseres i grupper ut fra forenlighet; de 
forskjellige forenlighetsgruppene må holdes fysisk atskilt på lagringsstedet.

c) avfall som er biologisk nedbrytbart,

d) avfall som har stram lukt,

e) avfall som kan produsere en giftig eller eksplosiv blanding av gass og luft. Dette gjelder særlig avfall 
som:

—  forårsaker giftige gasskonsentrasjoner pga. partialtrykket fra bestanddelene,

—  når det er mettet inne i en beholder, danner konsentrasjoner som er høyere enn 10 % av konsentrasjo-
nen som svarer til nedre eksplosjonsgrense,

f) avfall som ikke har tilstrekkelig stabilitet til å samsvare med de geomekaniske forholdene,

g) avfall som er selvantennelig eller kan spontanforbrenne under de gitte lagringsforhold, gassformige pro-
dukter, flyktig avfall, innsamlet avfall i form av uidentifiserte blandinger,

h) avfall som kan inneholde eller vil kunne produsere bakterier som framkaller overførbare sykdommer 
(allerede fastsatt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c) i deponeringsdirektivet).
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2.2. Lister over avfall som egner seg for lagring under jorden

Inert avfall, farlig og ikke-farlig avfall som ikke er utelukket i henhold til nr. 2.1 og 2.2, kan egne seg for 
lagring under jorden.

Medlemsstatene kan opprette lister over avfall som kan mottas i anlegg for lagring under jorden i samsvar med 
kategoriene fastsatt i artikkel 4 i deponeringsdirektivet.

2.3. Stedsspesifikk risikovurdering

Før avfall kan mottas ved et bestemt anlegg, må det ha gjennomgått en stedsspesifikk risikovurdering.

De stedsspesifikke vurderingene beskrevet i nr. 1.2 for avfall som kan mottas i anlegg for lagring under jor-
den, bør vise at isoleringen fra biosfæren er på et akseptabelt nivå. Kriteriene må overholdes under de gitte 
lagringsforhold.

2.4. Mottaksvilkår

Avfallet kan bare deponeres i anlegg for lagring under jorden som er trygt atskilt fra gruvevirksomhet.

Avfall som kan reagere med annet avfall, må defineres og klassifiseres i grupper ut fra forenlighet; de forskjel-
lige forenlighetsgruppene må holdes fysisk atskilt på lagringsstedet.

3. ANDRE BETRAKTNINGER: SALTGRUVER

3.1. Betydningen av den geologiske barrieren

I sikkerhetsprinsippene for saltgruver har berggrunnen som omgir avfallet en dobbelt rolle:

— det fungerer som vertsberg som avfallet innkapsles i,

— sammen med over- og underliggende impermeable berglag (f.eks. anhydritt), fungerer det som en geo-
logisk barriere som skal hindre at det kommer inn grunnvann på fyllplassen, og om nødvendig at det 
slippes ut væske eller gass fra deponeringsområdet. Dersom denne geologiske barrieren er gjennomhullet 
av sjakter og borehull, må disse være tettet under driften av anlegget for å sikre mot vanninntrenging, 
og må stenges hermetisk når anlegget for lagring under jorden ikke lenger er i drift. Dersom det foregår 
mineralutvinning også etter at fyllplassen er avsluttet, må deponeringsområdet tettes med en hydraulisk 
impermeabel avsperringsmur som er konstruert i forhold til det beregnede hydrauliske driftstrykket som 
svarer til dybden, slik at vann som eventuelt siver inn i gruven mens den ennå er i drift, ikke kan trenge 
videre og inn i deponeringsområdet,

— i saltgruver anses det at saltet gir total inneslutning. Avfallet vil komme i kontakt med biosfæren bare ved 
en ulykke eller en hendelse i geologisk tid, som bevegelser i jordskorpen eller erosjon (for eksempel i 
forbindelse med en heving av havnivået). Det er ikke sannsynlig at avfallet forandrer seg under lagring, 
og konsekvensene av slike sviktscenarier må vurderes.

3.2. Langsiktig vurdering

Påvisning av langsiktig sikkerhet ved underjordisk deponering i steinsalt bør hovedsakelig foretas ved å 
betrakte steinsaltgrunnen som barriereberg. Steinsalt oppfyller kravet om å være impermeabelt for gass og 
væsker, å kunne innkapsle avfallet på grunn av sin konvergente atferd og å inneslutte det fullstendig ved slut-
ten av omdanningsprosessen.

Den konvergente atferden til steinsalt er dermed ikke i strid med kravet om stabile hulrom i driftsfasen. 
Stabilitet er viktig for å garantere driftsmessig sikkerhet og for å bevare tettheten i den geologiske barrieren 
i ubegrenset tid, slik at biosfæren har kontinuerlig beskyttelse. Avfallet bør isoleres permanent fra biosfæren. 
Kontrollert innsynking av det overliggende laget eller andre defekter over lang tid kan godtas bare dersom det 
kan klarlegges at det bare vil forekomme bruddfrie forandringer, at tettheten i den geologiske barrieren vil bli 
bevart, og at det ikke vil danne seg noen veier der vann kan komme i kontakt med avfallet, eller avfallet eller 
avfallsbestanddeler nå ut til biosfæren.

4. ANDRE BETRAKTNINGER: HARD BERGGRUNN

Med «dyplagring i hard berggrunn» menes lagring under jorden på flere hundre meters dyp i berggrunn som 
består av forskjellige størkningsbergarter som granitt eller gneis, men også kan omfatte sedimentære bergarter 
som kalkstein og sandstein.
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4.1. Sikkerhetsprinsipper

Dyplagring i hard berggrunn er en mulig metode til å unngå å belaste framtidige generasjoner med ansvaret 
for avfallet, da lagringssteder av denne type bør ha en passiv konstruksjon som gjør dem vedlikeholdsfrie. 
Videre bør konstruksjonen ikke hindre gjenvinning av avfallet eller muligheten til å treffe korrigerende tiltak i 
framtiden. Den bør også være laget for å sikre at negative miljøvirkninger eller farer forårsaket av nåværende 
generasjoners aktivitet ikke går ut over framtidige generasjoner.

I sikkerhetsprinsippene for underjordisk deponering av avfall er hovedideen at avfallet isoleres fra biosfæren, 
samt at eventuelle forurensende stoffer som lekker ut fra avfallet, fortynnes naturlig. For visse typer farlige 
stoffer og avfall er det klarlagt et behov for å beskytte samfunnet og miljøet mot vedvarende påvirkning over 
lange tidsforløp. Lange tidsforløp betyr flere tusen år. Slike vernenivåer kan oppnås ved dyplagring i hard 
berggrunn. Et dypt lagringssted for avfall i hard berggrunn kan plasseres enten i en nedlagt gruve eller i et 
nytt lagringsanlegg. 

 Ved lagring i hard berggrunn er total inneslutning ikke mulig. I slike tilfeller må et anlegg for lagring under 
jorden utformes slik at naturlig fortynning i de omkringliggende lagene demper virkningen av forurensende 
stoffer i en slik grad at disse ikke har noen uopprettelige negative virkninger på miljøet. Dette betyr at det 
nærmeste miljøets evne til å fortynne og bryte ned forurensende stoffer vil avgjøre hvorvidt utslipp fra et slikt 
anlegg kan godtas.

 For at kravene i rammedirektivet om vann (2000/60/EF) skal være oppfylt, må det påvises at anlegget er sik-
kert på lang sikt (se nr. 1.2.7). Hvor godt et dyplagringssystem fungerer, må vurderes på en helhetlig måte 
under hensyn til hvor godt systemets forskjellige komponenter virker sammen. I et dyplagringssted i hard berg-
grunn vil lagringen skje under grunnvannsspeilet. I artikkel 11 nr. 3 bokstav j) i direktivet settes det et generelt 
forbud mot direkte utslipp av forurensende stoffer til grunnvann. I artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i) i direktivet 
pålegges medlemsstatene å treffe tiltak for å hindre forringelse av tilstanden i alle grunnvannsforekomster. 
For et dyplagringssted i hard berggrunn overholdes dette kravet ved at eventuelle utslipp av farlige stoffer fra 
lagringsstedet ikke vil nå biosfæren, herunder de øvre delene av grunnvannssystemet som er i kontakt med 
biosfæren, i mengder eller konsentrasjoner som vil gi negative virkninger. Derfor bør det foretas en vurdering 
av vannets strømningsveier til og i biosfæren. Virkningene av variasjoner på det geohydrauliske system bør 
vurderes.

 Det kan forekomme gassdannelse ved dyplagring i hard berggrunn pga. langsiktig nedbryting av avfall, embal-
lasje og kunstige konstruksjoner. Det må derfor tas hensyn til denne faktor ved utformingen av et anlegg for 
dyplagring i hard berggrunn.
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Vedlegg B 

OVERSIKT OVER DEPONERINGSMULIGHETER SOM ER TILLATT ETTER  
DEPONERINGSDIREKTIVET

Innledning

Figur 1 gir en oversikt over deponeringsmulighetene for avfall som er tillatt etter deponeringsdirektivet, samt noen 
eksempler på underkategorier i hovedkategoriene av fyllplasser. Utgangspunktet (øvre venstre hjørne) er et avfall som 
skal deponeres. I henhold til artikkel 6 bokstav a) i deponeringsdirektivet skal de fleste typer avfall være behandlet 
før de deponeres. Den generelle definisjonen av «behandling» er relativt vid og i stor grad overlatt til vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene. Det forutsettes at avfallet ikke tilhører noen av kategoriene oppført i artikkel 5 nr. 3 i 
deponeringsdirektivet.

Deponering av inert avfall

Det første spørsmål som bør stilles, kan være om avfallet er klassifisert som farlig. Dersom avfallet ikke er klassifisert 
som farlig (i henhold til direktivet om farlig avfall (91/689/EF) og gjeldende avfallsliste), kan neste spørsmål være 
om avfallet er inert. Dersom det samsvarer med kriteriene for avfall som kan deponeres på en fyllplass for inert avfall 
(kategori A, se figur 1 og tabell 1), kan avfallet plasseres på en fyllplass for inert avfall.

Inert avfall kan alternativt plasseres på fyllplasser for ikke-farlig avfall, forutsatt at det samsvarer med de relevante 
kriteriene (noe det vanligvis gjør).

Fyllplasser for deponering av ikke-farlig avfall, med underkategorier 

Dersom avfallet er verken farlig eller inert, må det være ikke-farlig og bør gå til en fyllplass for ikke-farlig avfall. 
Medlemsstatene kan definere underkategorier av fyllplasser for ikke-farlig avfall i samsvar med sine nasjonale strate-
gier for avfallshåndtering, såfremt kravene i deponeringsdirektivet oppfylles. Figur 1 viser tre større underkategorier av 
fyllplasser for ikke-farlig avfall: fyllplasser for uorganisk avfall med lavt organisk/biologisk nedbrytbart innhold (B1), 
fyllplasser for organisk avfall (B2) og fyllplasser for blandet ikke-farlig avfall med betydelig innhold av både orga-
niske/biologisk nedbrytbare og uorganiske materialer. Fyllplasser i kategori B1 kan inndeles videre i plasser for avfall 
som ikke samsvarer med kriteriene fastsatt i nr. 2.2.2 i dette vedtak for uorganisk ikke-farlig avfall som kan deponeres 
sammen med stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall (B1a), og plasser for avfall som samsvarer med disse kriteriene (B1b). 
Plasser i kategori B2 kan f.eks. videre inndeles i bioreaktorfyllplasser og fyllplasser for mindre reaktivt biologisk 
behandlet avfall. Noen medlemsstater kan ønske en ytterligere underinndeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall, og 
fyllplasser for én avfallstype og fyllplasser for herdet/monolittisk avfall kan defineres innen hver underkategori (se 
fotnoten under tabell 1). Medlemsstatene kan utarbeide nasjonale mottakskriterier for å sikre en god fordeling av ikke-
farlig avfall til de forskjellige underkategoriene av fyllplasser for ikke-farlig avfall. Dersom det ikke er ønskelig med 
en underoppdeling av fyllplasser for ikke-farlig avfall, kan alt ikke-farlig avfall (naturligvis med forbehold for bestem-
melsene i artikkel 3 og 5 i deponeringsdirektivet) deponeres på fyllplasser for blandet ikke-farlig avfall (kategori B3).

Deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på fyllplasser for ikke-farlig avfall

Dersom avfallet er farlig (i henhold til direktivet om farlig avfall og gjeldende avfallsliste), kan behandlingen ha gjort 
at avfallet oppfyller kriteriene for deponering av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall på fyllplasser for ikke-farlig avfall, 
i celler for uorganisk avfall med lavt organisk/biologisk nedbrytbart innhold som oppfyller kriteriene i nr. 2.2.2 i dette 
vedtak (kategori B1b). Avfallet kan være granulært (gjort kjemisk stabilt) eller herdet/monolittisk.

Fyllplasser for farlig avfall

Dersom det farlige avfallet ikke oppfyller kriteriene for deponering på en fyllplass i kategori B1b eller i en celle for 
ikke-farlig avfall, kan neste spørsmål være om det oppfyller kriteriene for mottak på en fyllplass for farlig avfall (kate-
gori C). Dersom kriteriene er oppfylt, kan avfallet deponeres på en fyllplass for farlig avfall.

Dersom kriteriene for mottak ved en fyllplass for farlig avfall ikke er oppfylt, kan avfallet gjennomgå ytterligere 
behandling og ny prøving mot disse kriteriene, helt til disse er oppfylt. 
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Lagring under jorden

Alternativt kan avfallet prøves på nytt mot kriteriene for lagring under jorden. Dersom kriteriene er oppfylt, kan avfal-
let gå til et underjordisk lagringsanlegg for farlig avfall (fyllplasskategori DHAZ). Dersom kriteriene for lagring under 
jorden ikke er oppfylt, kan avfallet gjennomgå ytterligere behandling og ny prøving.

Selv om lagring under jorden vanligvis vil være forbeholdt spesielle typer farlig avfall, kan denne underkategorien i 
prinsippet brukes også til inert avfall (kategori DINERT) og ikke-farlig avfall (kategori DNON-HAZ).
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Figur 1

Diagram som viser deponeringsmuligheter tillatt etter deponeringsdirektivet

AVFALL SOM SKAL 
DEPONERES  

(forutsetter noe 
behandling)

Er avfallet farlig?
Er kriteriene for mottak av ikke- 

reaktivt farlig avfall på fyllplass for  
ikke-farlig avfall oppfylt?

Er kriteriene for mottak på fyllplass  
for farlig avfall oppfylt?

Videre 
behandling

Er avfallet inert? Er det ønskelig med  
underoppdeling? Videre 

behandling

Er avfallet uorganisk med  
lavt organisk innhold?

Er kriteriene for lagring  
under jorden av farlig  

avfall oppfylt?

Er avfallet hovedsakelig  
organisk?

Nei, det er en blan-
ding av organisk og 
uorganisk avfall

Fyllplass for 
inert avfall(*)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for 
uorganisk avfall med 
lavt organisk/biologisk 
nedbrytbart innhold 
(særskilte kriterier kan 
gjelde)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for hoved-
sakelig organisk avfall. 
Kan inndeles i bioreak-
torfyllplass og fyllplass 
for forhåndsbehandlet 
organisk avfall (særskilte 
kriterier kan gjelde)

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall(*):

Underkategori for  
blandet fast kommu-
nalt avfall med betyde-
lig innhold av både 
organisk/biologisk 
nedbrytbart og uorga-
nisk avfall (særskilte 
kriterier kan gjelde)

Fyllplass for farlig 
avfall(*):

Avfallet kan være 
ustabilisert eller 
stabilisert/herdet

Anlegg for lagring 
under jorden av 
farlig avfall(*)

(*)   I prinsippet er det mulig med lagring under jorden også for inert avfall og ikke-farlig avfall.

Ja

JaJa

Ja

Ja

Ja

Nei
Nei

Ja

Nei Nei

Nei

Nei

Nei
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Tabell 1

Oversikt over fyllplasskategorier og eksempler på underkategorier

Fyllplasskategori De viktigste underkategoriene (anlegg 
for lagring under jorden, fyllplasser for 
én avfallstype og fyllplasser for herdet 
og monolittisk(*) avfall som kan mot-
tas på fyllplasser av alle kategorier)

ID Mottakskriterier

Fyllplass for inert avfall Fyllplass som mottar inert avfall A Kriterier for utlekking og for innhold av organis-
ke bestanddeler fastsettes på EU-plan (nr. 2.1.2).  
Kriterier for innhold av uorganiske bestanddeler kan fastset-
tes på medlemsstatsplan.

Fyllplass for ikke-farlig 
avfall

Fyllplass for uorganisk ikke-farlig 
avfall med lavt innhold av organisk/
biologisk nedbrytbart stoff dersom 
avfallet ikke oppfyller kriteriene fast-
satt i nr. 2.2.2 for uorganisk ikke-farlig 
avfall som kan deponeres sammen med 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall

B1a Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan.

Fyllplass for uorganisk ikke-farlig 
avfall med lavt innhold av organisk/
biologisk nedbrytbart stoff

B1b Kriterier for utlekking og innhold av organiske stoffer (TOC) 
og andre egenskaper fastsettes på EU-plan, og er felles for 
granulært ikke-farlig avfall og for stabilt, ikke-reaktivt farlig 
avfall (nr. 2.2). Ytterligere stabilitetskriterier for sistnevnte 
skal fastsettes på medlemsstatsplan. Kriterier for monolittisk 
avfall må fastsettes på medlemsstatsplan.

Fyllplass for organisk ikke-farlig 
avfall

B2 Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan.

Fyllplass for blandet ikke-farlig avfall 
med betydelig innhold av både orga-
nisk/biologisk nedbrytbart avfall og 
uorganisk avfall

B3 Kriterier for utlekking og totalinnhold fastsettes ikke på 
EU-plan

Fyllplass for farlig avfall Overflatefyllplass for farlig avfall C Kriterier for utlekking for granulært farlig avfall og totalinn-
hold av visse bestanddeler er fastsatt på EU-plan (nr. 2.4). 
Kriterier for monolittisk avfall må fastsettes på medlems-
statsplan. Medlemsstatene kan fastsette ytterligere kriterier 
for innhold av forurensende stoffer

Anlegg for lagring under jorden DHAZ Særskilte krav på EU-plan er oppført i vedlegg A.

(*) Underkategorier av monolittisk avfall er relevante bare for B1, C og DHAZ og eventuelt A.


