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Innhold prosjekt

Bekrivelse av filtermaterialets bruk og 
egenskaper og vurdere dette mot 
Gjødselvareforskriften og Avfallsforskriften 
• Ut fra tilgjengelig litteratur angi 

forventede konsentrasjoner av 
miljøskadelige stoff i brukt filtermateriale 

• Vurdere hvilken risiko miljøskadelige stoff i 
brukt filtermateriale kan utgjøre

• Gi anbefalinger om hvordan brukt 
filtermateriale kan håndteres på en miljø-
og ressursmessig akseptabel måte



Forurensningsproblemer 

Smittestoff: Spredning av virus, bakterier og parasittegg til mat 
eller drikkevann når brukt filtermateriale benyttes til 
jordforbedring eller legges ut nær vannkilder

Miljøgifter: Spredning av miljøgifter som er akkumulert i filtre

Næringsstoff: Avrenning av næringsstoffer (P og N) ved 
mellomlagring og disponering

Lukt: Vond lukt ved mellomlagring og innblanding i jord



Sandfilter



Kompakte gråvannsanlegg

Fra 
huset/hytta

Slamavskiller 2 m3, 
alt. slamfilter med 5 filterposer

Biofilter 4,5 m2

Til resipient



Filterbedanlegg



Skjellsand og lettklinker benyttes som filter-
materialer for vann- og avløpsrensing 



Infiltrasjonsanlegg

• Etableres i stedlige 
jordmasser som grøfter 
eller basseng

• Vertikal strømning ned 
gjennom 
fordelingslaget og 
videre ut i stedlige 
jordmasser

• Forutsetter 
selvdrenerende 
jordmasser med god 
renseevne

Infiltrasjonsanlegg





Brukt filtermateriale - en lav helserisiko

• Forbehandlingen fjerner smittestoff 
• TCB og E.coli nivå <2500/g TS i brukt filter
• Prosesser i filteret uskadeliggjør organismer 

gjennom predasjon og utdøing pga. lang oppholdstid
• Små enheter - en utbredelse av sykdom som kan gi 

smitte gjennom disponering av brukt filtermateriale 
er begrenset 

• Blanding og nedmolding med jord begrenser kontakt 
med materialet og begrenser videre spredning



Brukt filtermateriale - en lav miljørisiko

• Nivåene av tungmetaller og organiske miljøgifter i 
brukte filtre er lavt og klart lavere enn i avløpsslam 

• Liten forurensningsfare av miljøgifter i forhold til 
bruk som jordforbedring og risiko ved spredning 
gjennom avrenning og infiltrasjon til grunnvann 

• Fosfor bindes godt - mobilitet er pH-avhengig
• Avrenningsfare versus fosfor og nitrogen er vurdert 

som liten (nivå som i landbruksjord)
• Likevel: Mellomlagring bør sikres mot avrenning



Gjenbruk - filter

• Jordbruksareal. Plantedyrking korn og oljevekster
• Grøntarealer. Innblanding i jord til plener, 

vegrabatter, fotballbaner etc.
• Jordproduksjon. Tilslag i jordblandinger til 

plantedyrking, veksthusjord, grøntarealer
• Spesielle produkter. Lett vekstjord til grønne tak
• Terrengregulering og -rehabilitering, utfylling 
• Dekkmasse på avfallsdeponier

NB! filtre med høyt kalkinnhold må doseres i forhold til kalkeffekt


