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Deltakere område 1 – Farlig avfall og miljøgifter (FA-gruppen) 
 
 

Deltagende organisasjon Forkort. Deltakende person Kryss av 

Avfall Norge  Malin Granlund X 

Byggenæringens Landsforening BNL Rannveig R. Landet  
Magnus Løseth (Backe Entreprenør)  

X 
 

Forum for miljøkartlegging og –
sanering  

 Steinar Amlo  X 

Glass og Fasadeforeningen GF Sverre Tangen (Bjørn Glenn Hansen) X 

Miljødirektoratet (observatør)   Jon Fonnlid Larsen X 

Norsk forening for farlig avfall NFFA Marit Lindstad (Leder i FA-gruppen  
Morten Vinnstad (Renor)  

X 
X 

Norsk Industri  Gunnar Grini (NHPs-nettverksleder 
og observatør i gruppen) 

(X) 

Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Eirik R. Wærner X 

Statens vegvesen SVV Jan Erik Lien (sekretær i FA-gruppen) X 

Statistisk sentralbyrå (observatør) SSB Kari Mellem X 

 
Dette notatet er forfattet av ansvarlig for FA-gruppen, NFFA v/ Marit Lindstad, med bistand fra Forum 
for miljøkartlegging og –sanering v/Steinar Amlo. Medlemmene i FA-gruppen (se tabell over) har vært 
sentrale i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av dokumentet.  
 
Faktanotatet inneholder oppdatert informasjon rundt prioriterte avfallstyper i NHP3 innenfor område 
1 Farlig avfall og miljøgifter. Informasjonen skal underbygge de tiltak som prioriteres av FA-gruppen i 
NHP3, 2013 – 2016.   
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1 BA-avfall med bromerte flammehemmere 
 

1.1 Beskrivelse av miljøgiften 
Bromerte flammehemmere (fork. BFH) er betegnelsen på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 

75 ulike stoffene inneholder brom som er brannhemmende. Bromerte flammehemmere kan ha 

alvorlige helse- og miljøeffekter. De mest brukte var: penta-, okta- og dekabromdifenyleter (hhv. 

Penta-BDE, Okta-BDE og Deka-BDE), samt tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromcyklododekan 

(HBCDD). Forskrift om farlig avfall setter en farlig avfallsgrense for hver av disse fem stoffene på 0,25% 

(2500 mg/kg). I byggevarer av i dag (2013) benyttes de ovennevnte fem i mindre grad, da man har gått 

over til å benytte andre BFH og ikke-bromerte-flammehemmere. 

  

Bromerte flammehemmere brukes for å hindre/forsinke brann i plastprodukter. 

 

1.2 Helse og miljømessige konsekvenser (spesielt for avfall med bromerte flammehemmere) 
Kunnskapen er fortsatt mangelfull, men polybromerte difenyletere er tungt nedbrytbare og hopes opp 

i næringskjedene. De kan forårsake alvorlige helse- og miljøskader. De andre ovennevnte stoffene har 

indikasjoner på miljøvirkninger som gjør at de er på myndighetenes prioritetsliste (prioritetslisten på 

www.miljostatus.no)  

  

1.3 Avfallstyper 
Skumgummimadrasser, elektronikk, plastprodukter, kabler, EPS- og XPS-isolasjon, isolasjonsplater av 
EPS (hvit «isopor»), cellegummiisolasjon, flammesikkert arbeidstøy og eventuelt gardiner og tepper. 
  

1.4 Lovverk 
1.4.1 Dagens lovverk 

 Fra 1.1.2004 er avfall som inneholder 0,25 vektprosent eller mer penta-BDE, okta-BDE, deka-

BDE, HBCDD eller TBBPA er definert som farlig avfall.  

 Det er etablert retursystemer for kasserte EE-produkter. Privatpersoner kan levere kassert EE-

avfall gratis til kommuner eller til forhandlere som selger tilsvarende produkter. 

 EU og Norge forbød fra henholdsvis 15.8.2004 og 1.7.2004 bruken av penta- og okta-BDE. EU 

har dessuten ført opp poly-BDE på listen over stoffer som skal rapporteres iht. IPPC-direktivet, 

mens penta-BDE er på listen over prioriterte stoffer i Vanndirektivet. Stoffene penta-, okta- og 

deka-BDE, TBBPA og HBCDD står på EUs liste over stoffer som det skal utarbeides 

risikovurderinger for. Risikovurderingene for penta- og okta-BDE er ferdigbehandlet.  

 

1.4.2 Fremtidens lovverk 

 Norge har fått medhold i Stockhomskonvensjonen om at HBCDD utgjør en global risiko, og i 

april 2013 ble HBCDD ført opp på forbudslisten med tidsbegrenset unntak for bruk i 

bygningsmaterialer. HBCDD er meldt inn for vurdering til POP-protokollen under ECEs 

langtransportkonvensjon.  

 Norge har foreslått at dekabromdifenyleter (deka-BDE), som har vært forbudt i Norge siden 

2008, tas inn i Stockholmskonvensjonen slik at den vil kunne bli forbudt globalt. Norge 

samarbeider med det europeiske kjemikalbyrået (ECHA) og har fått hovedansvaret for den 

delen av restriksjonsdokumentet som omhandler fare, eksponering og risiko. 
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Bilde 1 Rørisolasjon av cellegummi med bromerte flammehemmere 

 

1.5 Håndtering av avfall med bromerte flammehemmere  
Under en miljøkartlegging av bygninger avdekkes bygningsdeler med bromerte flammehemmere ved 

en/flere følgende måter: 

 Visuelt på bakgrunn av utseende/erfaring/byggeår 

 Prøvetaking (der det er mulig å komme til) og økonomisk fornuftig 

 Antakelser om at bygningsdelen med stoffet finnes der (f.eks. XPS-plater under et betonggulv) 

 

1.6 De vanligste forekomstene 
1.6.1 Cellegummi 
Cellegummi er isolasjonsmateriale på rør  

(«snappet» på rørene) og tanker (pålimt).  

Cellegummi t.o.m. 2003 inneholder som regel en/flere av de 

5 nevnte flammehemmerne. I praktisk miljøkartlegging 

defineres all cellegummi i bygninger bygd før 2004 som farlig 

avfall, med andre ord tas det svært sjelden materialprøver 

for analyse i laboratorium av slik cellegummi. Dette gjør nok 

at noe cellegummi som er ikke er farlig avfall defineres som 

farlig avfall. Det er uklart hvor mye av det deklarerte farlige 

avfall som faktisk er farlig avfall. 

 

Andre miljøfarlige stoffer enn BFH 
Antimon og sink. Sannsynligvis er flammehemmeren antimontrioksid (Sb2O3) benyttet. Dette er en 
flammehemmer uten brom og er brukt som et alternativ til bromerte flammehemmere. 
Antimontrioksid er klassifisert som helseskadelig/kreftfremkallende (Kreft3) med R-setningen R40, 
mulig fare for kreft. 
 
Håndtering  
Cellegummi er lett å rive. Det kan rives av rørene for hånd og stappes i en plastsekk. Fastlimt 
cellegummi på tanker og lignende må skaves av med metallsparkel el.  

 

1.6.2 XPS 
XPS er isolasjonsplater som tåler stort trykk. Platene har forskjellig tykkelse og leveres ofte i 

pastellfarger (lyseblå, rosa, lysegrønn, oransje). Platene brukes til grunnfundamenter, ligger som regel 

under grunnmurer, under/inntil betongsøyler/trapper, under betongdekker (under parkeringsplasser) 

og utvendig isolering av grunnmurer. XPS benyttes også som «frostsikring» i grunnen for eksempel på 

idrettsbaner og kunstisbaner. Disse platene er altså nesten utilgjengelige ved en miljøkartlegging og vil 

altså ikke komme til syne før bygget rives. Miljøkartleggere må derfor utfra 

byggeår/erfaring/byggemåte beskrive at det forventes at slike plater finnes, og hvilket omfang. 

«Fordelen» ved platene er at de er lett synlige når man river bygningen og derved enkelt kan sorteres 

ut ved rivingen. Ulempen er ofte at rivingen medfører ødeleggelse av platene slik at utsortering 

medfører mye håndsortering. Kun få produsenter har merket om produktet er flammehemmet eller 

ikke. Vanligvis må det derfor en materialprøve til for å avgjøre om det inneholder BFH eller ikke. 

http://www.nffa.no/
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Bilde 3 EPS har klar "kulestruktur" 

 

Bilde 3 XPS-plater på vegg ved 
trapp 

 

Bilde 2 XPS-plater på vegg ved 
trapp 

 

Ved gulv på grunn er det å anta at det er XPS-plater under betongen. XPS kom på markedet i USA i 

1963, i Norge trolig ca. 1970, under varemerker som f.eks. Styrofoam, Styrodur og Jackofoam. 

 
Andre miljøfarlige stoffer enn BFH  

KFK og HKFK-gasser (freoner). XPS kan 

inneholde freoner (t.o.m. 2003) og/eller BFH 

(t.o.m. 2003). For å være sikker på om en XPS-

plate fra 2003 eller tidligere er farlig avfall må 

en altså analysere den både for KFK/HKFK/HFK-

gasser og BFH. I utlandet er det vanlig å 

benytte BFH i XPS, også i dag, i hvert fall på 

områder der det er brannkrav til isolasjonen. 

 

 

1.6.3 EPS 
Ekspandert polystyren (EPS) er et isolasjonsmateriale som blir produsert ved polymerisering av 

styrendråper i vann. Dette er en kjemisk prosess der styrenmolekyler kobles sammen til lange kjeder. 

Det mest kjente merkenavnet er «isopor», som i Norge ble tatt i bruk i 1955 (SINTEF Byggforsk).  

EPS er produsert på en annen måte enn XPS, og har en 

helt annen struktur. EPS er «sammenlimte» kuler med 

diameter 1 – 5 mm. EPS isolerer svært godt og i tillegg 

til å benyttes i bygningsisolasjon benyttes den i 

fiskekasser og i lette vegfyllinger. EPS benyttes i 

bygninger på samme måte som XPS, men da platene 

ikke tåler like mye trykk som XPS, brukes de under 

garasjegulv og andre gulv, men ikke under selve 

grunnmuren. Den finnes derfor i nyere bygninger gjerne 

i badegulv, kjellergulv og gulv på grunn, utenpå 

grunnmurer og som isolasjon på flate tak.  

 

I eldre bygninger (1950- og 1960-tallet) kan det finnes EPS-plater (gjerne 5 cm tykke) limt under 

betongdekker, som isolasjon mot kjeller og loft. Disse områdene (under betonggulv på grunn og på 

flate tak) er trolig de største bruksområdene for EPS i norske bygninger. Så vidt vi vet er det ikke påvist 

BFH i EPS i bygninger i Norge. 

 

EPS ble tidligere benyttet som rørisolasjon, både på varme og kalde rør, særlig takvannsrør. Det er med 

miljøpistolen påvist et lavt nivå av brom i slik EPS, rundt 40 ppm. Norconsult har et par ganger fått 

analysert slike rørisolasjonsskåler, men ikke fått påvist bromerte flammehemmere. 
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EPS finnes i selvslukkende utførelse med flammehemmeren HBCD. I Norge skal slik EPS hovedsakelig 
ha blitt benyttet i vegfyllinger, bak murer, til oppfylling. I en slik vegfylling trenger en av og til et stort 
volum og lav vekt. Da er EPS svært velegnet. Grunnen til at EPS (selvslukkende) har vært anvendt, skal 
være at ved bygging av en veg ligger et stort volum EPS ofte lagret en tid før den blir lagt ned i vegen. 
Dette volumet («haugen») kan for eksempel være i nærheten av forlegningsbrakker eller andre 
brennbare objekter. Brannbelastningen på et stort volum EPS (uten flammehemmer) ville trolig vært 
for stor til at slik lagring da ville vært akseptabelt. 
 
1.6.4 PE-skum 
Polyetylen isolasjonsplater (PE-skum) er isolasjonsplater som særlig benyttes til isolasjon av 

samferdselstunneler, både vegtunneler og jernbanetunneler. Det kan være betydelige mengder slike 

isolasjonsplater i en tunnel. Ettersom polyetylen er brennbart ble en del av platene tilsatt bromerte 

flammehemmere. Norconsult har fått analysert to slike prøver PE-plater. Den ene platen viste innhold 

av så vel TBBPA (15000 mg/kg) som HFK-142B (5700 mg/kg). Den andre platen viste ikke innhold av 

BFH eller freoner. 

 

Ålesundstunnelene (Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen) var isolert med slike plater. De ble 

rehabilitert fra september 2008 til desember 2009. Tunnelmattene besto av PE-skum tilsatt BFH. Det 

ble avdekket at tunnelmattene inneholdt tetrabrombisfenol A (TBBPA) i størrelsesorden 140 – 20 000 

ppm. (Statens forurensningstilsyn, 2008) og ble definert som farlig avfall. Det ble også funnet TBBPA i 

sprøytebetongen og i dreneringsvannet fra tunnelen, men i så små mengder at det ikke ble klassifisert 

som farlig avfall. Grunnet manglende avfallsløsning i Norge ble avfallet mellomlagret ved Bingsa 

kommunale avfallsplass og deponi i Ålesund. Deretter ble det transportert til SAKAB i Sverige. Det ble 

eksportert ca. 310 tonn tunnelmatter i forbindelse med rehabiliteringen av tunnelene (Statens 

vegvesen, 2014). 

 

Det er ikke praktisk mulig å gjenbruke isolasjonsmatter fra tunneler. Tunnelmatter med 

isolasjonsmaterialer tilsatt BFH brukes ikke lenger i nye tunneler. Det er ca. 15 år siden tunnelmatter 

med PE-skum tilsatt BHF var i bruk i vegtunneler. Statens vegvesen og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid kommet fram til godkjente isolasjonsmaterialer 

som kan brukes i tunneler, jf. Statens vegvesens håndbok 161, vann- og frostsikring i tunneler (Statens 

vegvesen, 2014). 

 
Andre stoffer enn BFH 

KFK og HKFK-gasser (freoner). PE-skum kan 

inneholde freoner og/eller BFH. For å være 

sikker på om en PE-plate er farlig avfall må en 

altså analysere den både for freoner og BFH. 

Da dette gjerne benyttes i tuneller er det ofte 

mye PE-skum på et sted, slik at det kan være 

riktig (og økonomisk lønnsomt) å ta ut 

materialprøver til analyse. 

 

 
     

 

  

Bilde 4 PE-plate med bromerte flammehemmere og HFK-gass 
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Bilde 5 Kabelkanaler av plast er svært vanlig brukt i 
kontorbygg. Kabelkanalen på bildet inneholder 1,5 % bly 
(15.000 mg/kg) (miljøpistolmåling). 

1.6.5 Kabler 
Den mest vanlige kabelisoleringen er PVC. PVC er tilsatt myknere, som regel DEHP, og i svært mange 

tilfeller også klorparafiner som flammehemmer. Spesialkabler isolert med annet enn PVC inneholder 

trolig BFH. Kabler som rives er elektrisk avfall og omfattes dermed av EE-avfallsordningen. 

Avfallsbesittere plikter å kontrollere om dette er farlig avfall.  

 

Jordkabler blir ofte liggende igjen i bakken da det er for kostbart å fjerne dem. Kabelgranulat kan trolig 

inneholde flere forskjellige miljøgifter (DEHP, bly, klorparafiner m.fl.) (Norconsult).  

 

EE-avfallsordningen 

Avfallsbesitter leverer kabler som EE-avfall til avfallsselskapene. Dersom kablene er farlig avfall skal 

dette deklareres av avfallsprodusent. Avfallsselskapene leverer kabler til behandlingsanleggene som 

igjen skal sørge for separering av metall fra plast og destruksjon av evt. miljøfarlig avfall (f.eks. plast 

med klorparafiner). Returordningen for EE-avfall finansieres ved at materialselskapene henter inn 

gebyrer fra sine medlemsbedrifter som enten importer eller produserer nye elektriske produkter. 

 

1.6.6 Kabeltrekkerør, elektrikerbokser og kabelkanaler av plast 
Kabeltrekkerør av plast legges inne i lettvegger og brukes til å trekke kabler. Slike benyttes både i 

næringsbygg og i private boliger. Slike trekkerør kan inneholde BFH og antimontrioksid. 

Det antas at de aller fleste kabeltrekkerør feildisponeres som brennbart restavfall og/eller blandet 

plast.  

 

I forbindelse med bygge-/rivingsaktiviteter kan det også være at dette kommer inn som EE-avfall. 

Tomme sikringsskap, kabel-TV skap, kapsler og liknende typer avfall anses ikke for å være EE-produkter 

etter forskriften. Disse produktene blir først EE-produkter når det monteres elektriske og/eller 

elektroniske komponenter/deler inn i de respektive produktene. Kasserte produkter i denne gruppen 

med innhold av EE-komponenter / EE-deler omfattes av forskriften og skal følge den prosedyren som 

forskriften angir1.  

 

Elektrikerbokser 

Med elektrikerbokser menes koblingsbokser for 

elektriske ledninger og komponenter. Slike henger 

gjerne sammen med kabeltrekkerør, men er ofte festet 

til veggen eller til stendere inne i veggene. Det kan 

forekomme innhold av bly, kadmium og BFH i 

elektrikerbokser. Elektrikerbokser omfattes av EE-

forskriften.

 

  

                                                           
1 Miljødirektoratet mars 2014, ref. SFT 98/238394pl, 9.8.1999 
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Kabelkanaler benyttes i stort omfang i næringsbygg, da særlig i kontorbygg der de ofte er plassert 

langs veggene og under vinduene. Slike kabelkanaler finnes både i aluminium og plast. Kabelkanalene 

kan ha forskjellige farger (hvit, sølv, svart, brun), men hvite plastkanaler er vanligst. Kabelkanalene kan 

inneholde bromerte flammehemmere. En liten del av dette avfallet leveres i dag som EE-avfall. De 

fleste plastkanaler leveres trolig som brennbart restavfall. Det er ofte 2 % bly i plasten, noe som gjør 

dette til farlig avfall (Norconsult). 

Det er også gjort funn av kadmium og sink i kabelkanaler. Stoffene tilsettes plasten som stabilisatorer 

bl.a. slik at plasten ikke skal nedbrytes eller bli misfarget av sollys. Det antas å være stort potensiale for 

økt innsamling av dette avfallet. Aluminiumskanaler leveres som metallavfall.

 
1.7 Mengder avfall med bromerte flammehemmere 2009 – 2013 

-deklarerte og eksporterte
Eksporten i årene 2009 – 2011 består hovedsakelig av PE-skum fra tunneler. Økningen i deklarerte 

mengder BFH i 2011 og 2012 skyldes demontering av EE-avfall2. Det er ikke kjent om dette kommer fra 

bygg. Avfallsstoffnummeret 7155 for BFH ble først tatt i bruk 2009.  

 

Avf.st.nr. 7155 - Avfall med bromerte flammehemmere 2009-2013 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Deklarert 36 36 261 377 761 

Eksportert 844 5416 1014 19 ikke tilgjengelig 

*Kilde: SSB og Norbas 
 

 
Den svært store mengden eksportert avfall med bromerte flammehemmere i 2010 skyldes blant annet 

eksport ifbm. med rehabilitering av Ålesundtunnelene. 

  

                                                           
2 Miljødirektoratet  
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1.8 NHPs tiltak for BA-avfall med bromerte flammehemmere  
Som kjent var det et nasjonalt mål at utslipp av disse stoffene skulle reduseres vesentlig innen 2012. 

Miljøvernmyndighetene utarbeidet i 2002 en handlingsplan for å nå dette reduksjonsmålet. Planen inneholdt 

risikoreduserende tiltak som forbud mot bruk av enkeltstoffer, informasjonsspredning, innhenting av kunnskap og 

skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling.  

 

Tiltak 2013-2016  

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfall med bromerte flammehemmere  

2. Bidra til at avfall med bromerte flammehemmere sorteres, klassifiseres og deklareres 

(avfallsstoffnummer 7155) i henhold til regelverket  

3. Revidere og distribuere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om elektrisk og elektronisk 

avfall) 

4. Bidra til å få bedre kontroll på de mulig dominerende mengdene BA-avfall med bromerte 

flammehemmere (f.eks. tunnelisolasjonsplater) gjennom informasjonsformidling til 

avfallsprodusenter og avfallsbesittere  
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Bilde 6 Betongavfall 

2 Forurenset betong og tegl  
  

2.1 Definisjon av betong og teglavfall  
Med betong og teglavfall menes i denne sammenheng alle typer forurenset betong og tegl fra 
konstruksjoner, forurensede restmaterialer som genereres som avfall fra landbaserte byggeplasser, 
herunder broer, kaianlegg og andre anleggs konstruksjoner. I tillegg kommer evt. forurensede rester 
fra produksjon av ferdigbetong.  
 

2.2 Beskrivelse av avfallstypen 
Forurenset avfall av betong og tegl oppstår i 
forbindelse med riving, rehabilitering, 
nybygging, produksjon av byggevarer og 
anleggsaktiviteter. Avfallstypen kan være i 
form av:   

 Rivemasser av betong 

 Revet tegl  

 Blandet betong og tegl og lettbetong 

 Murpuss (fra rehabilitering av pussede 
betong- og teglfasader) 

 
Urenheter som for eksempel trevirke, metall, 
plast, papir og planterester, m.m. kan 
forekomme i BA-avfallet. I praksis vil mye 
betong og tegl ikke være forurenset - eller 
lavforurenset - og dermed egne seg for 
gjenvinning og ombruk.

 

Når det gjelder forurenset betong og tegl kan forurensningen ha oppstått gjennom påføring av 
forurensende materialer i bygge- eller rehabiliteringsfasen (for eksempel PCB-holdige produkter i 
fugemasser, mørteltilsetning eller maling). Forurensning kan også oppstå gjennom eksponering av 
betong-/teglkonstruksjonen i bruksfasen for ulike typer industrikjemikalier og oljer, men dette er ikke 
svært vanlig. Forurensningen finnes derfor nesten alltid kun i murpuss eller maling. Det er murpuss og 
maling fra før 1980 som kan være PCB-forurenset, men det er sjelden PCB konsentrasjonene 
overskrider farlig avfallsgrensen. Andre aktuelle stoffer er bly, sink og krom. Maling fra før 1960 
inneholder ofte mye sink og bly, ofte over grensen for farlig avfall.  
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Rammedirektivet om avfall setter krav om 70 prosent forberedelse til ombruk og material-gjenvinning (inkludert annen gjenvinning, som 
for eksempel tilbakefylling1 av bygg- og anleggsavfall) innen 2020. Norge har i dag en materialgjenvinningsgrad på anslagsvis 50 

prosent. Selv om anslaget er usikkert er det likevel langt unna målet på 70 prosent. Det er derfor behov for ytterligere tiltak og 
virkemidler i bygg- og anleggssektoren. I Miljøverndepartementets avfallsstrategi (2013) fremkommer det at konkrete tiltak må utredes.1 

 

2.3 Vanlig håndtering av betongavfall  
Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og 
rehabiliteringsprosjekter er om betongavfall kan brukes til et nyttig formål eller om avfallet skal leveres 
til godkjent deponi (ref. faktaark M-14 2013).  
Ombruk av teglstein gjøres i dag kommersielt 
kun der brukt stein er ønsket pga. utseende 
(interiørbruk). Gjenvinning av revet, knust 
betong og tegl kan skje i «ubunden» eller 
«bunden» bruk. 
 
Ubunden bruk3:  

 Veier og plasser  

 Gang- og sykkelstier  

 VA-grøfter  

 Tilbakefyllingsmasser  
 
 
 
Uansett bruksformål er det viktig at det på byggeplassen og gjenvinningsanlegget er gode rutiner for 
kvalitetssikring både mht. til forurensningsfare og teknisk kvalitet på tilslaget som produseres. Det er 
sannsynligvis i «ubunden» bruk det største potensialet for gjenvinning av tegl og betong foreligger. Slik 
gjenvinning av ren og eventuelt lavt forurenset betong og tegl, er trolig helt nødvendig for å kunne nå 
EUS mål. 
 
 
 
 
 
 
 
Bunden bruk4:  

 Konstruksjonsbetong  

 Sprøytebetong  

 Bygningsblokk  
 
Det gjøres oppmerksom på at det finnes en Norsk standard for resirkulert tilslag til betong (NS-EN 933-
11:2009). Selv om denne standarden har foreligget i flere år, så er bruken av resirkulert tilslag svært 
lav. Breeam og andre miljøsertifiseringsordninger poenggir imidlertid slik gjenvinning (Breeam-NOR 
Wst 2). Det kan derfor bli mer vanlig i fremtiden. 

 
  

                                                           
3 http://www.sintef.no/Byggforsk/Infrastruktur/Veg--og-jernbaneteknikk2/Vegteknologisk-laboratorium/Laboratorietester-av-
steinmaterialer-til-ubundet-bruk-i-veger-NS-EN-13243-/  
4 http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId=3162&sectionId=2  

Bilde 7 Typiske rivemasser av tegl og betong. 
Forurensningene sitter i murpuss og maling 
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2.4 Lovverk 
Ny forskrift er under utarbeidelse. Miljødirektoratet skal fremlegge et utkast for Klima- og 
miljødepartementet (KLD) sommeren 2014. Miljødirektoratets faktaark (M-14 2013)5 gir en pekepinn 
på hva slags betong som kan brukes til nyttig formål og hvilke forurensningsnivåer som er akseptable, 
uten at det må søkes om tillatelse6. 
 
Direktoratets faktaark gir en viss lemping for svakt forurenset avfall dersom det benyttes under tett 
dekke. «Referansenivåene» som angis i faktaarket er relativt lave, særlig for bly og sink. Malingen på 
mange malte betong-/teglflater vil ofte overskride de i faktaarket angitte referansenivåer, kanskje 
særlig for bly og sink. «Referansenivået» for PCB ligger noe høyere enn de oftest registrerte verdiene 
av PCB-forurensing i maling. «Lempningen» i forhold til nåværende praksis (normverdiene) synes for 
tungmetaller altså å være svært moderat, mens den for PCB er betydelig. Dersom verdiene i det 
kommende forskriftsforslaget ligger på samme nivå som angitt «referansenivå» vil få prosjekter kunne 
gjenvinne disse massene uten å søke om tillatelse.  Faktaarket vil sannsynligvis utgå når den nye 
forskriften trer i kraft i 2015.  
 
 

  

                                                           
5 Merk at faktaark ikke er juridisk bindende 
6 http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId=3162&sectionId=2 

FA-gruppens vurdering: Referansenivåene for tungmetaller er lave i forhold til det som ofte finnes i maling frem til ca. 1970. 
Sammen med kravet/anbefalingen om tett overdekning vil dette trolig ikke føre til en vesentlig gjenbruk av lavforurenset 

betongavfall i forhold til dagens nivå. Hvis myndighetene ønsker mer gjenbruk av slikt betongavfall bør det vurderes å øke 
referansenivåene for tungmetaller. Kravet til nødvendigheten av tett overdekning bør også likeledes vurderes. 
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2.5 Mengder betong- og teglavfall 2009 - 2013 7   
I 2004 ble det generert over 600.000 tonn ikke forurenset betong og teglavfall fra nybygging, 
rehabilitering og riving av bygg (SSB). I tillegg genereres det betongavfall fra veg- og kaianlegg og andre 
anleggskonstruksjoner. Det mangler dokumentasjon på antall bruer og kaianlegg som bygges og rives 
hvert år. Kaianlegg rives ikke ofte. De blir ofte stående og brukt til andre formål. Det er ønskelig med 
en bedre oversikt over disse mengdene.  
 

1. Betong og tegl (ren)  
2. Betong og tegl, forurenset (NS. Avfallskode 16148 forurenset men ikke klassifisert som farlig 

avfall) 
3. PCB- og PCT-holdig avfall (NS. Avfallskode 7210 farlig avfall) 

 
 

Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer 2009-2013 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Genererte mengder 683 260 609 528 636 661 ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig 

*Kilde: SSB  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
7 www.ssb.no  
88 Norsk Standard NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall  
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2.6 Mengder forurenset betong og teglavfall  
 
Det er uttrykt fra SSB at det er vanskelig å anslå mengden forurenset betong og teglavfall som 
genereres hvert år. Tallene er basert på innsendte sluttrapporter og SSB har angitt følgende mengder: 
 

Forurenset tegl og betong 2009-2012 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Avfallsmengde 22 013 18 771 20 257 21 068 ikke tilgjengelig 

Kilde9 
 

 
 

 
 

  

                                                           
9 https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp 
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2.7 Mengder PCB- og PCT-holdig avfall 2009 - 2013 10   
-deklarerte og eksporterte 
 

De største mengdene forurenset betong og tegl antas å komme fra industribygg der det har vært sølt 
kjemikalier, olje og annet. Mengdene vil derfor avhenge sterkt av hvilke typer bygg som 
rives/rehabiliteres det enkelte år. Tallene under angir deklarerte og eksporterte mengder avfall bl.a. 
fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB og PCT, f.eks. tetningsmasse/fugemasse, 
harpiksbasert gulvbelegg, kondensatorer, blandinger eller fra sorterte fraksjoner av betong, murstein, 
takstein og keramikk, maling- og lakkavfall mm.  
 
Den kraftige økningen fra 2010-2011 skyldes deklarering av betong inneholdende PCB. Økningen 
består i hovedsak av fire store leveranser farlig avfall fra ett stort opprydningsprosjekt i Oslo 
(Miljødirektoratet, 2013).   
 
 

Avf.st.nr. 7210 - PCB- og PCT-holdig avfall 2009-2013 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Deklarert 362 492 7 051 311 1 281 

Eksportert 362 479 747 1635 ikke tilgjengelig 

*Kilde: SSB og Norbas 
 

 
 
 
 
 

                                                           
10 www.ssb.no  
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2.8 NHPs tiltak for betong og tegl  
For å nå NHPs mål om 70 % materialgjenvinning eller ombruk innen 31.12.2016 er det viktig å sortere 
ut økte mengder rene og lettforurensede fraksjoner.  Kunnskap om riveavfall fra betong og tegl, og 
ikke minst kunnskap om hva avfallet kan brukes til når det gjelder ombruk og gjenvinning må økes. All 
disponering av betongavfall skal skje i tråd med gjeldende krav11.  
  
Tiltak 2013-2016  

1) Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfallstypene 

2) Bidra til at forurenset betong og tegl (avfallskode NS 1614) og PCB- og PCT-holdig avfall (avfall 

fra bygge- og rivningsarbeid, avfallsstoffnummer 7210) klassifiseres og deklareres i henhold til 

regelverkene  

3) Revidere informasjonsmateriell (f. eks. foldere om kartlegging, forurenset grunn etc.)   

4) Bidra til å påminne kommunene om viktigheten av miljøkartlegging i forbindelse med riving og 

rehabilitering   

5) Diskutere viktigheten av miljøkartlegging før riving/rehabilitering også for tiltak under 

arealgrensen i TEK § 9-7 for ikke-søknadspliktige tiltak 

6) Diskutere med Miljødirektoratet om det er behov for et eget avfallsstoffnummer på 

tungmetallforurenset betong 

 
  

                                                           
11 Forurensningslovens § 7 og 32 samt FAKTAARK N-14 2013  
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Bilde 9 Flising av returtrevirke (ikke impregnert) hos Årim i Ålesund 

 

3 Impregnert trevirke12  
3.1 Beskrivelse av avfallstypen 
 
 Trykkimpregnert trevirke (CCA)  

 Kreosotimpregnert trevirke  

 Andre impregneringsmidler som tributyltinn, 
pentaklorfenol og kobberimpregnering  

 
 
Trevirke beskyttes mot fukt og råte gjennom ulike typer 
impregnering og overflatebehandlinger.  
Det impregnerte materialet som er brukt i eksisterende bygg er som regel CCA-impregnert (kopper, 
krom og arsen). I tillegg benyttes noe kreosotimpregnert trevirke i anlegg som brygger, jernbane, bruer 
og lignende.  
  
CCA- og kreosotimpregnert trevirke samt nytt kobberimpregnert trevirke regnes med i kategorien 
impregnert returtrevirke som regnes som farlig avfall (fra 1.1.2003). CCA ble totalforbudt i EU i 2006. 
Krom (Cr) tillates fortsatt i noen land.  
 
Impregnert trevirke, som er farlig avfall, skal sorteres ut som en egen fraksjon, deklareres og leveres til 
godkjent avfallsanlegg (med opplysninger om hva slags avfall dette er. CCA- og kreosotimpregnert 
trevirke er farlig avfall. Cu-impregnert trevirke regnes ikke som farlig avfall, men destrueres ofte 
sammen med CCA-impregnert.   
 
Annen «forurensning» kan være trevirke som inneholder ikke- magnetisk metall (aluminium, kobber), 
plast, ledninger, kabler, tapet o.l.  
 
Trevirke som ikke er farlig avfall kan ombrukes, 
materialgjenvinnes eller energiutnyttes. Ombruk av 
returtre omfatter ny bruk av produkter som dører, 
vinduer, inventar, bjelker, plank og lignende med eller 
uten reparasjon og oppussing.  
 
Materialgjenvinning av returtrevirke innebærer bruk av 
kapp, flis eller på annen måte bearbeidet returtrevirke 
til produksjon av nye trebaserte materialer eller 
produkter.  
 
Energiutnyttelse av returtrevirke innebærer forbrenning 
i anlegg som utnytter energien.  
 
Det er forbudt med ombruk av CCA-impregnert trevirke. Det er meget sterke begrensninger på ombruk 
av kreosotimpregnert trevirke. Det er ulovlig å bruke kreosotimpregnerte jernbanesviller og stolper på 
steder der hudkontakt kan oppnås, som f.eks. i hager.  

 
  

                                                           
12 NHP2 www.byggemiljo.no og  http://www.erdetfarlig.no/produkter/oppussing/trevirke/   

Bilde 8 Kreosotbehandlede gamle telefonstolper 
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Andre typer ikke rent treverk  
Komposittmaterialer som for eksempel laminater, baderomsplater, gulvbelegg og andre produkter 
som består av trebaserte produkter som er limt eller permanent festet til plastbaserte, 
papp/papirbaserte eller andre materialer er ikke å anse som rent returtre. Rent returtre er 
trevirke som er brukt, men ikke forurenset og som kan flises og benyttes som biobrensel direkte, 
uten tørking. Fraksjonen blir - som nevnt - ofte omtalt som returtre13 (f.eks. paller og 
treemballasje). 
 
 

3.2 Lovverk 
 Forurensningsloven  

 Biocidforskriften 

 Avfallsforskriften  
 
Det henvises i sammenhengen også til Faktaark TA –2166/2006 - forbudt med gjenbruk av 
impregnert trevirke.  
 
EUs biociddirektiv (Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet) setter stopp for nye materialer med kreosot 
fra mai 2018: 
 

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på 
EU/EØS-markedet. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/71/EU tillates kreosot fortsatt brukt som et aktivt stoff til bruk i 
trebeskyttelsesmidler (produktgruppe 8). Stoffet inkluderes i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Kreosot kan benyttes som 
treimpregneringsmiddel for fem år fra mai 2013. I tillegg til tidsbegrensning er det imidlertid også knyttet andre strenge 
betingelser til bruk av stoffet og eventuell godkjenning av produkter med kreosot. Biocidholdige produkter med kreosot 
vil bare kunne godkjennes til bruk dersom søkeren kan dokumentere at det ikke finnes alternativer. Medlemsstater som 
godkjenner biocidprodukter med kreosot må senest innen 31. juli 2016 rapportere til Kommisjonen og begrunne hvorfor 
godkjenning er gitt, dvs. dokumentere at det ikke har vært egnede alternativer. Medlemsstater må videre rapportere om 
hva som gjøres for å utvikle alternativer på de områdene hvor det fortsatt har vært nødvendig å benytte 
kreosotimpregnert trevirke. Disse rapportene vil bli offentliggjort av Kommisjonen. 

 
Ovennevnte vil gi mindre kreosotavfall i fremtiden, men da levetiden for stolper og sviller ofte er 
minst 40 til 50 år, vil det ta lang svært lang tid før dette vil gi vesentlig reduserte mengder. 
 
 

  

                                                           
13 http://solorbioenergi.no/veileder-returtre/ 
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3.3 Mengder impregnert trevirke 2009 – 2013 
-deklarerte og eksporterte 

CCA-impregnert returtrevirke antas fremdeles å vokse noe i årene fremover. Allerede i 2005 ble det 
samlet inn ca. 12.000 tonn impregnert trevirke som farlig avfall. Det ble på det tidspunktet fra SSB 
anslått at ca. 50.000 tonn impregnert trevirke ikke ble håndtert korrekt.  

  
På bakgrunn av registrerte tonnasjer for årlige deklarerte mengder impregnert trevirke (CCA og 
Kreosot) har økningen (i lys av ovennevnte uttalelse) vært meget lav.  
  
  
  
  
            

 
*Kilde: SSB og Norbas 

 
           
 
 
 
 
 

*Kilde: SSB og Norbas 
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Avf.st.nr 7098 - CCA-impregnert trevirke 2009 - 2013 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Deklarert 15 458 17 921 18 791 21 096 26 902 

Eksport 8 872 11 205 15 046 9 361 ikke tilgjengelig 

Avf.st.nr. 7154 - Kreosot-impregnert trevirke 2009 - 2013 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Deklarert 1 790 2 821 4 340 3 906 3 241 

Eksportert 475 4 941 3 885 6 876 ikke tilgjengelig 

http://www.nffa.no/
mailto:marit.lindstad@nffa.no


NHP-nettverket  
Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall                
 

NHP-nettverket – C/O Norsk forening for farlig avfall (NFFA) – www.nffa.no  

                     E-post leder: gunnar.grini@norskindustri.no tlf.: +47 988 67 568 - sekretær: marit.lindstad@nffa.no tlf.: +47 970 05 580    21 

 
Det antas en stadig økende mengde treavfall 
herunder trykkimpregnert, både CCA- og 
kobberimpregnert i de neste tiårene. Norsk 
Treteknisk Institutt skisserte tidligere at det i 
perioden 2011 til 2020 vil genereres opp mot 33 000 
tonn trykkimpregnert returtrevirke årlig. Videre ble 
det da skissert at denne mengden skulle øke til 
180.000 tonn impregnert returtrevirke årlig fra 2040 

(Evans, 2000)14.  
 
 

 

3.4 NHPs tiltak for impregnert trevirke  
 
Det er viktig å fortsatt øke fokuset på trevirke som en ressurs som kan bidra til å redusere CO2-
utslippene og erstatte fossile energikilder til oppvarming. For å få til dette trengs det fortsatt 
informasjon og økt kompetanse hos alle aktører.  
 

Tiltak 2013-2016    

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om impregnert trevirke  

2. Bidra til at forurenset trevirke (avfallsstoffnumre 7098 og 7154) sorteres, klassifiseres og 

deklareres i henhold til regelverket 

3. Revidere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om hvordan deklarere farlig avfall) 

 

 

 
  

                                                           
14 http://bellona.no/assets/Avfall-Rapport-5.pdf 
 

Bilde 10 Baderomspanel impregnert med pentaklorfenol 
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4 Vinduer/isolerglassvinduer forurenset med andre stoffer enn PCB  
 

4.1 Beskrivelse av avfallstypen   
 
Forurensede vinduer, eksempelvis isolerglass med klorparafiner, ftalater og isocyanater i isolerglasslim 
og/eller gummilister. 
 

 (PCB 1965 - 75 (utenlandske t.o.m. 1979))  
• Klorparafiner eller ftalater (1976 – 90) 
• Ftalater (1991 - 2003 (evt. senere)) 
• Isocyanater (4.4-MDI og andre miljøfarlige 

stoffer) 2004 (evt. tidligere) - i dag) 
 
Det kan også finnes andre forurensede komponenter i 
vinduet enn i lim og gummilister. For eksempel asbest 
i kittet (enkelte vinduer av «Thermopane-typen»), i 
plastfolie på glasset (DEHP), tinnorganiske stoffer i 
trevirket og PCB, klorparafiner m.m. i fugemasse 
mellom vindu og vegg. 
 
Kunnskapen om tidsintervallet (årstall) da 
klorparafinetterfølgerene ftalater og 4.4-MDI ble 
brukt er tilkommet gjennom prøvetaking i 
miljøkartlegginger vesentlig utført av Norconsult i 
2012 og i 2013. Funnene ble presentert på Farlig 
avfallskonferansen i september 2013. 
 
Det er usikkert når man sluttet å tilsette ftalater til 
isolerglasslim, men 2003 er siste verifiserte år 
(materialprøve). 
 
Isocyanater er funnet i et vindu fra 2010.  
Vinduer fra etter 2000 er naturlig nok pr. 2014 lite  
undersøkt mtp. innhold av miljøfarlig stoff. Dette da  
disse vinduene i liten grad har komme  
tik «utskiftningspunktet». 
 

4.2 Lovverk  
Forskrift om farlig avfall definerer farlig avfallsgrensene: 

 PCB 50 mg/kg 

 Klorparafiner 2500 mg/kg 

 Ftalatene DEHP 5000 mg/kg og BBP 2500 mg/kg (DBP 5000 mg/kg) 

 Isocyanater, 4.4-MDI = 10.000 mg/kg15 
 

 
 

  

                                                           
15 Norsas v/Eivind Bøe, utredning for Ruteretur "Brukes det miljøskadelige stoffer i dagens fugemasse i isolerglass?", 6/9-2011 

Bilde 11 og 12 Prøvetaking av isolerglasslim er en 
totrinnsoperasjon som innebærer delvis ødeleggelse av 
vinduet. Slik prøvetaking er komplisert og utføres kun i helt 
spesielle tilfeller. 

Vinduer med PCB omfattes, som kjent, av en returordning. Ruteretur sørger for destruksjon av PCB-vinduer og 
finansierer sin virksomhet gjennom gebyr på import og produksjon av isolerglass. Vinduer med andre 

miljøfarlige stoffer enn PCB er ikke omfattet av tilsvarende ordninger. 
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4.3 Mulig gjenvinning av vinduer 
Et isolerglassvindu består av flere forskjellige materialer. Det miljøfarlige isolerglasslimet finnes i 
kanten på glasset, der glasset er limt til aluminiumsrammen. Utsortering av det miljøfarlige limet og de 
forskjellige materialene er ingen enkel prosess. Dagens vinduer er vesentlig mer komplekst oppbygget 
(delt karm) en gårsdagens slik at separeringsproblemene øker. Likevel bør det være mulig å skjære ut 
glasset, som hvis det ikke er foliert kan gjenvinnes.  Likeledes bør det være mulig å skille fra 
aluminiumsrammer, men man må være oppmerksom på at disse kan inneholde gummilister og 
lignende med innhold miljøfarlig stoff. Plast- og trerammer er trolig ikke lønnsomt å separere fra 
glasskant med isolerglasslim Når det gjelder metall i håndtak og beslag er utsortering av det trolig 
mulig, men hvorvidt det er økonomisk lønnsomt er usikkert. 
 

4.4 Avsetningsmuligheter glass 
Glass bør sorteres i to fraksjoner: 

1. Rent glass, ikke foliert 
2. Annet glass (f.eks. foliert glass, laminert glass, trådglass, brannglass m.m.) 

 
Fraksjon 1. kan gå til gjenvinning (se under). Fraksjon 2. må per i dag deponeres. 
 
Når det gjelder rent glass, for eksempel skåret ut fra isolerglassvinduer, så kan det for eksempel 
benyttes til produksjon av skumglass, som brukes som lett fyllmasse, og i glassull (Glava). 

 
4.4.1 Skumglass 
Produksjonen av skumglass i dag er ca. 65.000 tonn16. Råstoffet er emballasjeglass. Markedet for 
skumglass er trolig langt større. Det er fullt mulig å bruke planglass som råstoff til skumglass forutsatt 
at det er rent og ikke inneholder miljøgifter. Når det gjelder planglass er det uttrykt bekymring rundt 
coating, nanoteknologi (lite undersøkt) og hva eventuelle utenlandske produsenter med lavere 
miljøkrav etter hvert vil tilsette planglasset, for eksempel stoffer som bly og arsen.  
 
4.4.2 Glassull 
Glava AS mottar også glass til isolasjonsproduksjonen. Bedriften er avhengig av at glasset er tilnærmet 
rent for forurensning. Bedriften har produksjon i Stjørdal og Askim, som i 2012 brukte henholdsvis  
5 000 og 20 000 tonn returglass i produksjonen, noe som er omtrent 50 % av nødvendig 
råstoffmengde. 
 
4.4.3 Planglass 
Det er teknisk mulig å prosessere brukte isolerglassruter slik at glasset blir så rent at det kan benyttes 
til produksjon av planglass (< 25 gram urenheter/tonn), men det krever utstyr og kompetanse (Norsk 
glassgjenvinning, 2014).  
 
4.4.4 Laminert glass 
Laminert glass brukes i moderne bygg i større og større grad.  Bruksområdene er «rekkverk» i trapper. 
Rekkverk på balkonger osv.  Laminert glass er vanskelige å gjenvinne, da det er (minst) to lag glass med 
en plastfolie mellom.  Avfallsmengdene av denne type kommer til å øke i årene framover. 
 

  

                                                           
16 Norsk glassgjenvinning og Hasopor Sverige 
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4.5 Mengder forurensede klorparafinholdige vinduer 2009 – 2013 
-deklarerte og eksporterte  

 
Som det fremkommer av nedenstående tabell ble klorparafinholdige isolerglassruter 
deklarasjonspliktig som farlig avfall først i 2011. 

 

7158 - Klorparafinholdige isolerglassruter (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Deklarert     455 2 474 4 938 

Eksportert       882 ikke tilgjengelig 

*Kilde: SSB og Norbas 
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Hvis en regner at hvert vindu gjennomsnittlig veier 25 kg gir det samlet 46750 tonn. Det vil si at ved 250 arbeidsdager i året vil det måtte 
håndteres 187 tonn vinduer (ca. 7500 vinduer) hver arbeidsdag. Skal alt eksporteres på bil vil det kreve ca. 10 semitrailere hver eneste 
arbeidsdag. Det vil neppe være riktig (økonomisk, miljømessig, nasjonalt, ressursmessig) å eksportere så mange vinduer. En eller flere 

innenlandske løsninger vil derfor være å foretrekke. 
Innsamlet og behandlet mengde PCB-vinduer lå i 2012 på knapt 50.000 vinduer ned fra i overkant av 70.000 vinduer i 2010. 50.000 vinduer a 

25 kg er 1250 tonn. Det installeres altså 20 ganger så mange nye vinduer som det hvert år mottas og behandles PCB-vinduer. 

 

4.6 Utfordringer 
På 1990-tallet ble det installert 1,87 millioner17 isolerglassvinduer hvert år. Vinduer fra 1980-tallet og 
1990-tallet blir nå ved rehabiliteringer i stort omfang skiftet ut med nye vinduer med betydelig lavere 
U-verdi, Dersom en går ut fra at det kasseres like mange vinduer pr år (pga. rehabilitering eller riving) 
som det ble montert pr. år for 20-30 år siden betyr det at mengden farlig avfall fra vinduer raskt vil bli 
nesten 20 ganger så stor som i dag.  Dette vil bety en stor utfordring for både innsamling, transport og 
destruksjon av miljøfarlige isolerglassvinduer. Trolig må behandlingen av disse vinduene 
industrialiseres i langt større grad enn i dag.  
 
En annen utfordring er at nye vinduer på grunn av energikrav er langt mer komplisert oppbygd enn 
tidligere. For å unngå kuldeboer er ofte karmen «splittet». Karm og vindusblad inneholder ofte en lang 
rekke gummilister som er vanskelige å separere fra rammen av tre/plast (PVC)/aluminium. Separering 
av farlig avfall fra ikke-farlig avfall er derved blitt langt vanskeligere enn med de gamle trevinduene. 
 
 

 
 
 

 
 

4.7 NHPs tiltak for forurensede vinduer med andre stoffer enn PCB  
Tiltak2013-2016    

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om hva 

som finnes av miljøgifter i forurensede vinduer (med 

annet enn PCB) 

2. Bidra til at alle forurensede vinduer sorteres, klassifiseres 

og deklareres i henhold til regelverkene  

3. Revidere informasjonsmateriell (f.eks. folder 

sortere/håndtere) 

4. Vurdere å gi innspill til Miljødirektoratet om at det bør 

opprettes et avfallsstoffnummer for «Vinduer forurenset 

med andre stoffer enn PCB». Dersom dette opprettes bør 

det vurderes «å nedlegge» avfallsstoffnummer 7158 

«Klorparafinvinduer» 
• Rammematerialer av tre kan også være impregnert med tribytyltinn eller kopper, krom og arsen, beiset 

eller malt. Det er usikkerhet om hvorvidt det kan være sink i trerammen. Det stilles spørsmål om hvorvidt 

dette er undersøkt ved materialprøver18. Det er foreløpig ikke registrert funn av slik karakter med 

miljøpistol. Det er registrert lavt innhold av sink én gang på «bar umalt/ubeiset ramme». 

5. Diskutere dagens nedstrømsløsninger, herunder behandlingskapasitet. Hvordan gjøre dette 

miljømessig «godt nok» samtidig som materialgjenvinning ivaretas og det hele er økonomisk 

forsvarlig?  

  

                                                           
17 Ruteretur angir i årsrapporten for 2012 isolerglasstall i samme størrelsesorden som PCB-sanering; rundt eller i underkant av 2 millioner 
ruter per år. 
18 Norconsult v/Amlo 
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