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FORORD 

Denne rapporten har en lang og vanskelig ”fødsel”. 
 
Utgangspunktet er en rapport som Hjellnes COWI as gjorde for SFT i 1995; 
”Akkumulerte mengder miljøfarlige stoffer i norske bygg og anlegg”.  
Rapporten ble laget av Eirik Wærner.  Den omfattet 12 grupper kjemikalier. 
 
I 2004 begynte Eirik Wærner på frivillig basis en bearbeiding av denne 
rapporten, med en utvidelse av nye stoffer og bruksområder som var registrert 
i de 10 årene siden rapporten ble utgitt første gang.   I tillegg ble det lagt inn 
opplysninger om eksisterende lovverk og vurdering av dette.   Tilsammen er 
det nå registrert over 100 forskjellige stoffer og mange hundre bruksområder 
for disse.  Hensikten var å bedre kunnskapsgrunnlaget.  Imidlertid viste det 
seg at det var et meget omfattende arbeid å sammenstille de nye dataene, så 
arbeidet ble ikke sluttført 
 
I 2007 fikk Rådgivende Ingeniørers Forening et beløp av Byggenæringens 
miljøsekretariat til å arbeide videre med prosjektet.  Eirik Wærner var på dette 
tidspunkt ansatt i RIF som miljøpådriver, og engasjerte Hjellnes Consult as 
ved Geir Sandberg og Elin Enlid til å gjøre arbeidet. 
Avtalen var at Hjellnes consult skulle legge inn nye faktaopplysninger, og at 
Eirik Wærner skulle bearbeide dette.  Imidlertid sluttet Wærner i RIF og gikk 
tilbake til Hjellnes consult.  Pengene var brukt opp, og det gjensto mye 
bearbeiding.  Dette er blitt gjort på fritiden, og dermed har det tatt tid. 
 
Takk til Marit Lindstad, som har finlest rapporten og kommet med mange 
gode innspill. 

1.1 Oppbygning av rapporten 

Strukturen i den opprinnelige rapporten er beholdt.  Kapittel 3 gir en kortfattet 
gjennomgang av de enkelte stoffene.  Detaljerte oversikter over 
bruksområdene er gitt i kapittel 4.  Numreringsmåten er imidlertid blitt 
annerledes, og i kapittel 3 henvises det ofte til «vedlegg 2» - vedlegg 2 heter i 
denne rapporten kapittel 4. 
Der det er registrert et bruksområde uten at det er funnet data om detaljer, tall 
for omsetning osv, er dette markert ved at det står ”ingen detaljopplysninger 
er funnet”. 
I rapporten fra 1995 er forbruksmengder angitt og sammenstilt.  I rapporten 
nå er det oppgitt tall for nye funn, men dette er ikke tatt videre til 
sammenstillingene av forbruket – det ville ta alt for mye tid. 
Henvisningene til lovverk ble gjort i 2004, og dette kan være endret etter den 
tid. 
Det er laget en del nye illustrasjoner i farger, men ikke lagt inn kryssreferanser 
til figurene i teksten.  Det mangler derfor figurtekster og henvisningene er 
kanskje ikke helt åpenbare.  Men for tabellene er det lagt inn tabelltekst og 
kryssreferanser. 
 
Det er laget hyperlinker mellom første dels beskrivelse av bruksområder og 
andre dels detaljerte beskrivelse av bruksområdene.  I andre del er det laget 
hyperlink fra overskriften, slik at man lett kan hoppe tilbake til første del. 
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Tekst i grønt er tekst som er føyd til av Hjellnes consult.  Tekst som er markert 
med rødt i rapporten er tillegg som Eirik Wærner har lagt inn, og dette er i 
noen tilfeller kopier rått fra andre rapporter. 
Referanser er gitt i hakeparenteser.  De opprinnelige er angitt bare med et 
nummer, men disse er ikke med bakerst i rapporten.  Vil du vite hvilke kilder 
dett er, må du laste ned den gamle rapporten fra 1995.  Nye kilder er angitt 
med ”HC-” pluss et tall, og disse kildene er vist bakerst.  Likeledes er det en 
oversikt over alle rapportene som Hjellnes Consult gikk gjennom for å lete 
etter nye opplysninger – uansett om man fant relevante opplysninger eller ei. 

1.2 Videre arbeid 

På grunn av denne rapportens noe kronglete tilblivelse som redegjort for 
ovenfor, framstår den som noe uferdig.  Da den inneholder opplysninger som vi 
tror fagmiljøet har bruk for, har vi likevel valgt å utgi den.  Men det er viktig å 
understreke at selv om rapporten utgis i 2013, må den leses som om den 
ble laget i 2007! 
Som nevnt ovenfor er det registrert over 100 forskjellige stoffer som brukes i 
byggprodukter.  Så det er et stort behov for å sammenstille dette materialet 
slik at det er tilgjengelig for miljøkartleggere og andre interesserte.  Med over 
100 stoffer og rundt tusen bruksområder er dette et svært omfattende arbeid, 
som er avhengig av finansiering for å få det til.  Dette er et hint til myndigheter 
eller andre som har penger…. 
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2 SAMMENDRAG 

I kapittel 5 er det angitt hvilke rapporter og kilder som er benyttet for å finne 
nye opplysninger om miljøfarlige stoffer i bygg og anlegg. 
 
Det mest overraskende med denne oppdaterte rapporten er egentlig hvor 
lite nye opplysninger som ble funnet.  Dette har nok sammenheng med at 
SFT ikke har gjennomført nye materialstrømsanalyser for de stoffene vi 
undersøkte. 
 
Når det gjelder bromerte flammehemmere, var dette ikke med i 
kartleggingen i 1995, så her er det satt sammen en del nye data.  Men nå i 
2013 er vel også mye av dette kjent gjennom andre kilder. 
 
Rapportens største nytteverdi er for miljøkartleggere som vil vite litt mer om 
bruksområder osv for de ulike kjemikaliene.  
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3 UNDERSØKTE MILJØSKADELIGE 
STOFFER I NORSKE BYGG OG ANLEGG 

 

3.1 Arsen 

Produktområde Arsenforbindelser brukes i blant annet: 

 

 Elektronikk 

 Fugemasse 

 Glass (Vindusglass, krystallglass, blyglass)  

 Glassfiberstrie 

 Hagemøbler av PVC-plast 

 Bestanddel i impregneringsvæske som brukes til trykkimpregnering av virke, med 

såkalte saltimpregneringsvæsker (metallsalter) 

 Plastbasert takbelegg 

 Vinyltapet (PVC) 

 Våtromstapet (PVC) 

 

Metallisk arsen finnes i produkter som: 

 

 Messing 

 Blyakkumulatorer 

 Blyhagl 

 Kunstgjødsel. 

 

Miljøfare forbundet med bruk Arsen og arsenforbindelser er bioakkumulerbare, giftige, og de kan skade fostre og 

arveanlegg. Opptak av arsenforbindelsene varierer. Mistenkt kreftfremkallende [74]. 

 

Langtransport avtatt kraftig. Påvist i luft, rein, sedimenter og grunnforurensning. Utslipp fra 

produkter: 88% av totalutslipp - 26,3 tonn, herav CCA-impregnert trevirke/stående masse 

23,4 t, ca. blyhagl 2,6 t. [126] 

 

Ingen EU risikovurdering foreligger for stoffet. Uorganiske arsenforbindelser: Meget giftig, 

kreftfremkallende. Meget giftig for vannlevende organismer, lite nedbrytbart [126] 

 

Utslippene av Arsen er redusert med ca. 8 % fra 1995 og frem til i dag. De ventes å avta 

ytterligere bl.a. pga. allerede innført forbud mot CCA-impregnert trevirke og blyhagl. 

Langtransport av arsen har avtatt vesentlig. Arsen er påvist i luft, reinsdyr, sedimenter og 

grunnforurensning. Utslipp fra produkter står for 91 % av de totale utslippene som utgjorde 

28 tonn i 2004. 

[HC-8] 

 

Det er stor variasjon i hvorvidt ulike arsenforbindelser bioakkumuleres, det vil si tas opp og 

lagres, i planter og dyr. Uorganiske arsenforbindelser (arsenat) er sterkt akutt giftige for de 

fleste organismer. Organiske arsenforbindelser er langt mindre giftige. Uorganiske 

arsenforbindelser er kronisk giftige for mange organismer i små konsentrasjoner og kan 

forårsake kreft. 

[HC-2] 

 

Lovverk Arsenforbindelser står på SFTs OBS-liste fra 2000 [34]. 

Produktforskriften § 2-7 [24]:"Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og 

bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder arsen eller arsenforbindelser 
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a)  for å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på skipsskrog og 

innretninger eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann,  

b) til trebeskyttelse, 

c)  til behandling av vann som brukes i industrien, uansett vannets bruk.    

 

Forbudet i første ledd bokstav a og b gjelder ikke løsninger av uorganiske salter av type 

kobber, krom og arsen (CCA) brukt i industrianlegg til trykk- eller vakuumimpregnering av 

tre". 

 
Produktforskriften § 3-6 [24]: "Det er forbudt å importere, eksportere og omsette trevirke og 

produkter av trevirke som er behandlet med forbindelser av krom eller arsen, jf. § 2-7. 

 

Forbudet gjelder ikke trevirke som skal brukes i næringsvirksomhet til følgende bruksområder:  

a) som konstruksjonstre i offentlige bygninger, kontor-, industri- og landbruksbygninger   

b) i broer og broverk    

c) som tømmerkonstruksjoner i ferskvannsområder og brakkvann, for eksempel anløpsbrygger   

d) som støyvoller, til beskyttelse mot snøskred og til jordavstivning    

e) som gjerdestolper av rundt, avbarket nåletre til inngjerding av buskap    

f) til sikkerhetsrekkverk og autovern på veier, som sviller til undergrunnsbaner og til stolper til 

elektrisk kraftoverføring og telekommunikasjon 

 

dersom det av hensyn til menneskers og dyrs sikkerhet er nødvendig, og hvis det er usannsynlig at 

allmennheten utsettes for hudkontakt med trevirket i løpet av trevirkets brukstid.  

Den som produserer eller importerer slikt trevirke, skal påse at alt trevirke behandlet med arsen eller 

krom skal være tørket til under 30 vektprosent fuktighet før det leveres til forhandler eller bruker.  

Ved markedsføring skal alt trevirke behandlet med kobber, krom og arsen (CCA) være stykkmerket: « 

Bare til bruk i næringsvirksomhet ».  Tre som markedsføres i emballasje skal være merket med etikett 

som lyder: « Bruk hansker når treet håndteres.  Bruk støvmaske og øyevern ved bearbeiding av treet. 

 Avfall fra trevirket skal behandles som farlig avfall. » 

Trevirke behandlet med løsninger av kobber, krom eller arsen skal også merkes med informasjon om 

hvilke metaller det inneholder. 

Trevirke behandlet med kobber, krom og arsen (CCA), kan uansett ikke brukes  

a) i bolighus    

b) på steder hvor det er risiko for hyppig hudkontakt    

c) i saltvann    

d) til andre landbruksformål enn nevnt i andre ledd a) og e)    

e) på steder hvor behandlet trevirke kan komme i kontakt med halvfabrikata eller ferdigvarer 

beregnet til føde for mennesker eller dyr." 

 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 1 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde arsen i norske bygg og anlegg. 

 

Tabell 1  Akkumulert mengde av arsen i norske bygg og anlegg. 

Produkttype Årlig 

forbruk  

Akkumulert 

(anslag) tonn 

Kommentarer 

Elektronikk Lite lite Lite biologisk tilgjengelig 

Fugemasser 28 (90) 560 Biologisk tilgjengelig. 

Antatt 20 år (1990)-forbruk 

akkumulert i bygninger. 

Glass 7,6 (78) 182 Lite biologisk tilgjengelig. 

Antatt 20 år (1978)-forbruk 

akkumulert i bygninger. 

Impregnert 

tre 

322 (90) 6000 Biologisk tilgjengelig 

Plast 0,1 (89) 0,5 Lite biologisk tilgjengelig. 

Antatt 10 år (1989)-forbruk 

akkumulert i bygninger. 

Sum 357,7 6.742,5  

Tall i parenteser er årstall. 
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Utslipp  

De norske utslippene av arsen ble redusert med ca 11 prosent fra 1995 til 2003. Tilsammen utgjorde 

utslipp fra produkter ca. 26 tonn i 2003. Størstedelen av utslippet kom fra impregnert trevirke. De 

norske utslippene av arsen i 2003 er anslått til ca. 30 tonn, mot over 350 tonn i 1985.  

 

  
 

 

 

SFT anslår at utslippene av arsen trolig vil bli redusert med i størrelsesorden 20 til 30 prosent fra 1995 

fram mot 2010. Årsaken til at reduksjonen ikke blir større er at arsen fra CCA-impregnert trevirke 

som er i bruk vil fortsette å lekke ut i lang tid framover.  [HC-2] 

 

 
Anslagsvis 6750 tonn arsen er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år tilføres i 

størrelsesorden 560 tonn.  Arsen i impregnert trevirke står for 6000 tonn akkumulert.  Arsen brukt i 

denne sammenheng, samt fugemasse, vil kunne frigjøres når produktene blir avfall.  

1Sammenstilling av årlig forbruk og  
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3.2 Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) 

Produktområde Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) brukes i: 

 

 Brannbeskyttende maling 

 Elektronikk 

 Fugemasser 

 Kabler 

 Maling, lim, lakk 

 Plast 

 Skumplast 

 Syntetisk gummi 

 Teppegulv 

 

 

Miljøfare forbundet med 

bruken Påvist høyt oppe i næringskjeden. Påvist i Arktis. Funnet i økte konsentrasjoner i inneluft 

og støv. Utslipp fra produkter: Stor usikkerhet ca. 1-2 t for alle BFH [126] 

 

Svært lite nedbrytbart. Gir mulig kroniske helsevirkninger og kan etter all sannsynlighet 

omdannes til penta-BDE (som allerede er forbudt) EU risikovurdering: Stoffet er ikke lett 

nedbrytbart og har høy log Kow verdi (6,27). Estimert halveringstid i luft er 94 dager. Høy 

log Kow verdi indikerer at stoffet adsorberes sterkt til slam og sediment, det forventes ikke 

at stoffet er mobilt i jord. Hovedemmisjoner til vann og jord er estimert til å skje via slam. 

[126] 

 

EU risikovurdering: deka-BDE er funnet i rovfugl egg, fisk og marine pattedyr. Dette 

indikerer at stoffet kan tas opp fra miljøet og utgjøre en risiko for skadelige effekter i 

næringskjeden. Siden stoffet er persistent, er det mulig at sakte opptak over flere år kan skje 

og at nivåene i biota kan øke over tid. Mennesker kan eksponeres via miljøet, eks. via 

rotvekster. I tillegg tyder data på at deka-BDE kan brytes ned under visse forhold til 

"lavere" bromdifenyletere (eks. tetra- og penta- BDE) som potensielt er mye mer 

bioakkumulerende og toksiske. Nivået av lavere bromerte difenyletere i humant brystmelk i 

Europa er synkende, men trenden i øvrige biota er mindre klart. Derfor bør det raskt 

iverksettes risikoreduksjonstiltak. [126] 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.3 Dietylheksylftalat (DEHP) 

Produktområde DEHP benyttes til blant annet: 

 

 Fugemassse 

 Lim 

 Takbelegg av PVC 

 Vinyl gulvbelegg 

 Tapeter 

 Kabler  

 Sparkler 

 Maling, lakk, grunner, gulvolje 

 Miljøstrie 

 

Miljøfare forbundet med bruken  

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.4 Heksabromcyklododekan (HBCDD) 

Produktområde Heksabromcyklododekan (HBCDD) brukes bl.a. i følgende produktgrupper: 

 

 Brannbeskyttende maling 

 EE-produkter  

 Fugemasser 

 Lakk og lim 

 Plastprodukter 

 Skumplast 

 Tekstiler 

 Isolasjonsmaterialer 

 

Av de totalt ca. 70 ulike bromerte flammehemmerne utgjør de 3 stoffene 

dekabromdifenyleter (dekaBDE), heksabromcyclododecan (HBCDD) og 

tetrabrombisfenol-A (TBBPA) den største andelen. Samlet forbruk av bromerte 

flammehemmere i Norge er registrert i Produktregisteret til 270 – 300 tonn i 2003. 

Forbruket har økt opp i størrelsesorden 5 ganger i perioden 1995 – 2003 [HC-8]. 

 

Miljøfare forbundet med 

bruken Langtransport. Målt i sedimenter, planter og dyr. Funnet i dyr høyt i næringskjeden, langt 

fra punktkilder og i Arktis. Utslipp fra produkter: Stor usikkerhet ca. 1-2 t for alle BFH 

[126] 

 

Meget giftig for vannlevende organismer, lite nedbrytbart, kan forårsake uønskede 

langtidsvirkninger i miljøet. Foreslått klassifisering: R 50/53. Lite akutt giftig for 

mennesker, gjentatt eksponering kan føre til leverskade. [126] 

 

EU risikovurdering: HBCDD er funnet i fjerntliggende områder; nord i Sverige og Finland 

langt fra potensielle kilder, i fisk i fjellvann i Sveits, i blåskjell fra Lofoten og Varanger, i 

torskelever fra Nord-Norge, i torsk og ringsel fra Svalbard, i marine fugl og fugleegg fra 

Nord-Norge, i isbjørn fra Grønland og Svalbard. Disse funnene antyder at HBCDD 

langtransporteres via luften. Den lille befolkningen i disse områdene bruk av produkter som 

inneholder HBCDD, kan ikke forklare de målte mengdene. Siden høyeste konsentrasjon av 

HBCDD er målt i marine pattedyr, tyder dette på at HBCDD biomagnifiseres. Nyere data 

tyder på at nivåene i marine pattedyr og fugler i Nord-Norge øker. Disse funnene sammen 

med at HBCDD tilfredsstiller vB og T kriteriet, indikerer at HBCDD bør anses som et PBT 

stoff uavhengig av om stoffet formelt sett tilfredsstiller P kriteriet eller ikke. HBCDD er 

nok persistent til at det akkumulerer i topp predatorer selv i fjerntliggende områder. [126] 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.5 Klorfluorkarboner 

Produktområde Klorfluorkarboner (forkortes vanligvis KFK på norsk og CFC på engelsk) brukes som: 

 

 Fugemasse 

 Kuldemedium 

 Produksjon av ulike typer skumplast.  Skumplast brukes til isoleringsplater og 

varmerør, som bl.a. benyttes til frostsikring av veier, isolering av 

fjernvarmeledninger, gulvisolering, tak- og fasadeisolering, og isolasjon i 

industriporter og dører. 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken KFK bryter ned oson-laget, og bidrar til drivhus-effekten.  Omlag 65% av totalbidraget til 

osonnedbrytningen og 9% av bidraget til drivhuseffekten kommer fra utslipp av KFK-11 og 

KFK-12. 

 

 

Vurdering av lovverk Disse bestemmelsene setter klare grenser for hva som kan gjøres med kasserte kuldeanlegg. 

 Kuldeanlegg i bygninger som skal rives omfattes av bestemmelsen, og slike anlegg skal 

tømmes av kvalifisert personell.   

 

Vi tror imidlertid at det vil ta tid før denne bestemmelsen blir etterlevet av rivebransjen, 

fordi det kreves spesielt utstyr som riveentreprenører og byggmestere ikke har.  KFK-

mengden i anlegget eller markedsverdien på KFK skal bli høy før det er økonomisk 

interessant å tilkalle en kuldeentreprenør som kan tappe anlegget. 

 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 2 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde klorfluorkarboner i norske bygg og anlegg.  (Tallene er blitt oppdatert 

av Haukås i en nyere rapport.) 

 

 

Tabell 2  Akkumulert mengde klorfluorkarboner i Norge. 

Produkttype Årlig forbruk Akkumulert 
(anslag) tonn 

Kommentarer 

Skumplast 1445 tonn (86) 
0 (?) (93) 

5.200  

Kjøleanlegg  1500  

Sum  6.700  

Tall i parenteser er årstall. 
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Anslagsvis 6700 tonn KFK er akkumulert i norske bygg og anlegg, men det tilføres ikke lenger 
KFK til bygg og anlegg utover etterfylling på eksisterende anlegg.  KFK i skumplast står for 5200 
tonn, og utgjør det bruksområdet hvor det ikke foregår innsamling av kassert materiell.  KFK i 
skumplast vil hovedsakelig frigjøres når produktene blir avfall 
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3.6 Kobber 

 
Produktområde Kobberforbindelser benyttes i blant annet som: 

 

 Pigment (blått, grønt eller svart), som finnes i f.eks. malte materialer, farget plast, 

farget glass. 

 Bestanddel i væske til trykkimpregnering av trevirke, såkalte 

saltimpregneringsvæsker (metallsalter). 

 Begroingshindrende middel på båter. 

 

Metallisk kobber brukes til; 

 

 Taktekking, takrenner og –nedløp 

 Vannrør 

 Elektronikk 

 Elektriske kabler. 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken Kobberforbindelser kan være bioakkumulerbare, giftige, og påvirke vannlevende 

organismer ved relativt lave konsentrasjoner.  Metallisk kobber utgjør neppe noe stort 

problem [74]. 

 

Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 3 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde kobber i norske bygg og anlegg. 

 

 

 

Sammenstilling av forbruket Anslagsvis 1.3 millioner tonn kobber er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år 

tilføres i størrelsesorden netto 20.000 tonn.  Kobber i impregnert tre og maling står for 180 

tonn.  Kobber brukt i disse sammenhenger vil hovedsakelig frigjøres når produktene blir 

avfall. 

 

Tabell 3 Akkumulert mengde kobber i norske bygg og anlegg. 

Produkttype Årlig forbruk  Akkumulert 
(anslag) tonn 

Kommentarer 

Betong 30 tonn 1900 Lite tilgjengelig 

Elektronikk Lite - Lite biologisk 
tilgjengelig 

Glass 10 tonn 200 Lite biologisk 
tilgjengelig 

Impregnert tre 178 tonn (90) 3300 Biologisk 
tilgjengelig 

Maling 2-3 tonn (90) 210 Biologisk 
tilgjengelig, 50 års 
akkumulering 

Metallisk 
kobber 

20.000 (89) 1.300.000 Lite biologisk 
tilgjengelig, 20 års 
akkumulering 

Plast 0,1 tonn (89) 
+ pigment 

4,5 Lite biologisk 
tilgjengelig 

Sum 20.220 tonn 1.305.614,5  

Tall i parenteser er årstall. 



Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007        Hjellnes Consult as 

 
 

 
C:\Users\Eier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0OXC1MX0\RS002eiw_utgave2013.doc 

 Side 13 av 79 
  

 

3.7 Krom 

Produktområde Kromforbindelser brukes som: 

 

 Forurensning i sement 

 Bestanddel for produksjon av ildfast tegl 

 Bestanddel i trykkimpregneringsvæske for trevirke, såkalte 

saltimpregneringsvæsker (metallsalter). 

 Garving 

 Pigment i maling 

 Pigment i farget glass 

 Pigment i plast 

 Overflatebehandling av metaller 

 

Miljøfare forbundet med 

 bruken Kromforbindelser kan være bioakkumulerbare, meget giftige, og allergifremkallende. Kan 

føre til skader på lever og nyrer. Mistenkt kreftfremkallende [74]. 

 

 Stoffets effekter 

 Krom er et nødvendig sporelement for pattedyr. Studier viser for eksempel at det er en 

sammenheng mellom mangel på krom i kosten og utvikling av diabetes. På den andre siden 

er kromforbindelser tungt nedbrytbare og kan i varierende grad bioakkumuleres i 

organismer. Helse- og miljøeffekter avhenger av hvilke kromforbindelser vi eksponeres for.  

 

  Miljøeffekter: Seksverdige kromforbindelser er klassifisert som meget giftige for 

vannlevende organismer og de kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 

Treverdige kromforbindelser er generelt mindre giftige, men enkelte arter kan være spesielt 

følsomme også for treverdige kromforbindelser.  

 

 Helseeffekter: Seksverdige kromforbindelser er klassifisert som kreftfremkallende og 

allergifremkallende. Enkelte forbindelser er også klassifisert som arvestoffskadelig. Noen 

forbindelser er klassifisert som reproduksjonsskadelige, og ytterligere noen forbindelser er 

foreslått klassifisert som reproduksjonsskadelige. Løselige forbindelser kan forårsake 

etseskader. Nyre- og leverskader kan oppstå som følge av opptak via tarmen. 

 [HC-2] 

 

Lovverk Produktforskriften § 3-6 [24]: "Det er forbudt å importere, eksportere og omsette trevirke 

og produkter av trevirke som er behandlet med forbindelser av krom eller arsen, jf. § 2-7. 

 

Forbudet gjelder ikke trevirke som skal brukes i næringsvirksomhet til følgende 

bruksområder:  

a) som konstruksjonstre i offentlige bygninger, kontor-, industri- og landbruksbygninger   

b) i broer og broverk    

c) som tømmerkonstruksjoner i ferskvannsområder og brakkvann, for eksempel 

anløpsbrygger   

d) som støyvoller, til beskyttelse mot snøskred og til jordavstivning    

e) som gjerdestolper av rundt, avbarket nåletre til inngjerding av buskap    

f) til sikkerhetsrekkverk og autovern på veier, som sviller til undergrunnsbaner og til 

stolper til elektrisk kraftoverføring og telekommunikasjon 

 

dersom det av hensyn til menneskers og dyrs sikkerhet er nødvendig, og hvis det er 

usannsynlig at allmennheten utsettes for hudkontakt med trevirket i løpet av trevirkets 

brukstid. 

Den som produserer eller importerer slikt trevirke, skal påse at alt trevirke behandlet med 

arsen eller krom skal være tørket til under 30 vektprosent fuktighet før det leveres til 

forhandler eller bruker. 

Ved markedsføring skal alt trevirke behandlet med kobber, krom og arsen (CCA) være 

stykkmerket: « Bare til bruk i næringsvirksomhet ».  Tre som markedsføres i emballasje 
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skal være merket med etikett som lyder: « Bruk hansker når treet håndteres.  Bruk støvmaske 

og øyevern ved bearbeiding av treet.  Avfall fra trevirket skal behandles som farlig avfall. » 

Trevirke behandlet med løsninger av kobber, krom eller arsen skal også merkes med 

informasjon om hvilke metaller det inneholder. 

Trevirke behandlet med kobber, krom og arsen (CCA), kan uansett ikke brukes  

a) i bolighus    

b) på steder hvor det er risiko for hyppig hudkontakt    

c) i saltvann    

d) til andre landbruksformål enn nevnt i andre ledd a) og e)    

e) på steder hvor behandlet trevirke kan komme i kontakt med halvfabrikata eller ferdigvarer 

beregnet til føde for mennesker eller dyr." 

 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 4 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde krom i norske bygg og anlegg. 

 
 

 

Tabell 4 Akkumulert mengde krom i norske bygg og anlegg. 

Produkttype Årlig forbruk Akkumulert 
(anslag) 
tonn 

Kommentarer 

Betong 100 tonn 5000 Lite tilgjengelig 

Ildfast stein 60 tonn (90) 30  

Impregnert tre 162 tonn (90) 4000 Biologisk 
tilgjengelig 

Garverier  -- Forurenset grunn 
og avløp. 

Maling 50-90 tonn (90) 4500 Biologisk 
tilgjengelig. 

Plast 23 tonn (89) 100 Lite biologisk 
tilgjengelig. 

Glass Lite -- Lite biologisk 
tilgjengelig. 

Porselen 0,1 tonn (90) 
13 tonn 

260 Lite biologisk 
tilgjengelig. 

Stål 
Kromatert 
Kromlegert 

 
18 tonn (90) 
3690 tonn (90) 

? Lite biologisk 
tilgjengelig. 

Sum  13.890  

Tall i parenteser er årstall. 
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Anslagsvis 14.000 tonn krom er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år tilføres minst 
netto 430 tonn.  Krom i impregnert tre og maling står for ca. 230 tonn.  Krom brukt i disse 
sammenhenger vil hovedsakelig frigjøres når produktene blir avfall. 
 

Kromforbruk til rustfritt stål er ikke tatt med i tallene, og dette bruksområdet er trolig meget 

stort. 
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3.8 Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) 

Produktområde Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) brukes i 

 

 Gummi 

 Isolasjonsmaterialer 

 Kabler 

 Skumplast 

 Tekstiler 

 Sekundære råvarer 

  

 

Miljøfare forbundet med bruken 1. Fra produksjon, fra produkter under bruk, gjenvinning og avfall. Utslippsmengder ikke 

kjent i 2001 [126] 

 

EU risikovurdering foreligger for stoffet. [126] 

 

Lovverk Produktforskriften § 2-20 [24]: "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette 

og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av følgende stoff: 

a) Penta-bromdifenyleter 

b) Okta-bromdifenyleter 

 

Det er også forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette produkter eller 

flammehemmende deler av produkter som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av et av disse 

stoffene. 

Inntil 31. mars 2006 gjelder ikke forbudet penta-bromdifenyleter i evakueringsutstyr i fly." 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.9 PAH 

Produktområde PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner) er egentlig ikke et produkt, men en forurensning i 

andre produkter, og finnes blant annet i: 

 

 Asfalt 

 Fiberplater og forhudningspapp 

 Fugemasser 

 Kreosotimpregnerte trematerialer 

 Maling 

 Takpapp 

 

 

For øvrig dannes PAH ved ufullstendige forbrenning av organisk materiale. 

 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken PAH er persistent, bioakkumulerbart og kreftfremkallende. Skader arveanlegg. Spesielt 

skadelig for muslinger og fisk [74]. 

 

Lovverk Produktforskriftens § 2-14 [24]: "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke 

til trebeskyttelse stoff eller stoffblandinger som inneholder ett eller flere av følgende stoff: 

 

a) kreosot; vaskeolje 

b) kreosotolje; vaskeolje 

c) destillater (stenkulltjære), naftalenoljer 

d) kreosotolje, acenaftenfraksjon; vaskeolje 

e) destillater (stenkulltjære), øvre; tung antracenolje 

f) antracenolje 

g) tjæresyrer, stenkull, rå; råfenoler 

h) kreosot av tre (tretjære) 

i) ekstraktrester (kull), lavtemperatur stenkulltjære alkalisk; uspesifisert 

 

Forbudet gjelder ikke produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av stoff eller stoffblandinger som 

skal brukes til behandling av trevirke i industrianlegg eller til etterbehandling av trevirke, utført på 

stedet av yrkesutøvere som er omfattet av EØS-avtalens bestemmelser om vern av arbeidstakere hvis 

stoffene eller stoffblandingene inneholder  

 

a) benzo(a)pyren i en konsentrasjon på under 0,005 vektprosent, 

b) vannekstraherbare fenoler i konsentrasjoner på mindre enn 3 vektprosent.    

 

Stoff og stoffblandinger som nevnt i annet ledd kan bare produseres, importeres, eksporteres og 

omsettes i emballasje på minst 20 liter.  I tillegg til forskriftsmessig helse-, miljø-, brann- og 

eksplosjonsfaremerking skal emballasjen være merket med lettleselig og varig påskrift som lyder: 

«Bare til bruk i industrianlegg eller til yrkesmessig bruk»". 

 

Produktforskriften § 3-7 [24]: "Kreosotbehandlet trevirke 

Det er forbudt å importere, eksportere, omsette og ta i bruk eller gjenbruke trevirke som er behandlet 

med stoff eller stoffblandinger som nevnt i § 2-14. 

Forbudet gjelder ikke trevirke som er behandlet i henhold til § 2-14, og som skal brukes til 

næringsvirksomhet av yrkesutøvere som er omfattet av EØS-avtalens bestemmelser om vern av 

arbeidstakere, for eksempel bruk til jernbaner, i elektrisk kraftoverføring og telekommunikasjoner, til 

inngjerding, til landbruksformål (f.eks. staker til oppstøtting av trær) og i havner og vannveier.  Det 

vises likevel til fjerde ledd. 

Forbudet gjelder heller ikke omsetning og gjenbruk av brukt trevirke som er behandlet med kreosot før 

1. juli 2003. Det vises likevel til fjerde ledd. 

Kreosotbehandlet trevirke kan uansett ikke brukes  

 

a) inne i bygninger, 

b) i leker, 

c) på lekeplasser, 
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d) i parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for 

hyppig hudkontakt, 

e) i produksjon av utemøbler som f.eks. hagebord, stoler, benker m.m., 

f) til produksjon, bruk og etterbehandling av 

- beholdere til dyrkingsformål, 

- emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer, halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet 

til konsum for mennesker eller dyr, 

- andre materialer som kan forurense slike produkter. 

 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 5 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde PAH i norske bygg og anlegg. 

 

 

 
 

Anslagsvis 125 tonn PAH eller mer er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år 

tilføres i størrelsesorden over 1000 tonn.  PAH i impregnert trevirke står trolig for 

mesteparten.  Det er usikkert hvor mye PAH i maling som finnes.  PAH brukt i maling og 

impregnert trevirke vil kunne frigjøres når produktene blir avfall. 

Tabell 5  Akkumulert mengde PAH i norske bygg og anlegg. 

Produkttype Årlig 
forbruk 

Akkumulert 
(anslag) 
tonn 

Kommentarer 

Asfalt 35 1050 Noe tilgjengelig 

Fiberplater  2-3000 Lite tilgjengelig 

Fugemasse 0,5 (94) 2,4 Tilgjengelig 

Impregnert 
trevirke 

1000 (91) 120.000 Tilgjengelig 

Maling  ? Tilgjengelig 

Takbelegg  - Lite tilgjengelig 

Sum  124.052,4  

Tall i parenteser er årstall. 
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3.10 Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) 

Produktområde Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) brukes bl.a. i: 

 

 

 Elektronikk 

 Tekstiler 

 Gummi 

 Sekundære råvarer 

 Skumplast 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken 1. Fra produksjon, fra produkter under bruk, gjenvinning og avfall. Utslippsmengder ikke 

kjent i 2001 [126] 

 

EU risikovurdering foreligger for stoffet. [126] 

 

Lovverk Produktforskriften § 2-20 [24]: "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke 

stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av følgende stoff: 

a) Penta-bromdifenyleter 

b) Okta-bromodifenyleter 

 

Det er også forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette produkter eller flammehemmende 

deler av produkter som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av et av disse stoffene. 

Inntil 31. mars 2006 gjelder ikke forbudet penta-bromdifenyleter i evakueringsutstyr i fly." 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.11 Pentaklorfenol 

Produktområde Pentaklorfenoler benyttes til blant annet: 

 

 Vakuumimpregnert tre 

 Maling 

 Soppdrepende middel 

 Enkelte vannfaste sponplater. 

 Importerte impregnerte tekstiler (bl.a. markiser fra Asia)  

 Kan forekomme i importerte varer som behandlede tre-, fiber- og stoffprodukter fra 

land utenfor EU ( f.eks. pyntegjenstander og manilamøbler)   

 Lær  

[HC-8] 

 

Miljøfare forbundet med 

 bruken Pentaklorfenol absorberes til partikler i jord, vann og luft og kan spres over store avstander. 

Pentaklorfenol fordamper lett og transporteres gjennom atmosfæren. I områder med kjølig 

klima vil stoffet kondensere og avsettes i miljøet. Det avsettes trolig en del pentaklorfenol i 

norsk miljø som følge av transport gjennom atmosfæren. I Arktis er pentaklorfenol funnet i 

luft, ferskvann, sjøvann, is og fisk. [126] 

 

Ingen EU risikovurdering foreligger for stoffet. PCP er klassifisert som akutt meget giftig ved 

innånding, giftig ved hudkontakt og svelging, samt kan gi mulig fare for kreft. Videre er 

stoffet klassifisert som irriterende for øynene, luftveiene og huden. PCP er vist å gi alvorlige 

skader på lever, nervesystem og immunsystem hos mennesker. Stoffet er også meget giftig 

for vannlevende organismer og kan forårsake langtidsvirkninger i vannmiljøet. [126] 

 

Pentaklorfenol er bioakkumulerbart og giftig.  Det er forventet at avfallsforbrenning kan bli 

et framtidig problem. Spesielt giftig for akvatiske organismer.  Høyt klorerte fenoler, som 

pentaklorfenol, inneholder ofte dioksiner og dibenzofuraner som forurensning fra en noe 

unøyaktig produksjonsprosess.  Mistenkt kreftfremkallende.  Forbrenning av pentaklorfenol 

kan gi opphav til dioksiner.  Pentaklorfenol inneholder mange kloratomer, og er derfor mer 

miljøskadelig enn mange andre klorfenoler.  Tungt nedbrytbar [74]. 

 

PCB som brytes ned kan også omdannes til klorfenol. 

 

Mesteparten av de klorfenol-forbindelser som brukes i Norge er sprøytemidler (205 av totalt 

220 tonn i 1989) [53]. 

 

Lovverk Produktforskriften § 2-10 [24]: "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette og bruke 

stoff eller stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer pentaklorfenol eller dens salter eller 

estere." 
 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 6 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde pentaklorfenol i norske bygg og anlegg. 
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Anslagsvis 260 tonn pentaklorfenol er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år tilføres 
i størrelsesorden 2 tonn, bruksområdet er impregnering av trevirke.  Pentaklorfenol brukt i 
impregnert trevirke og sponplater vil kunne frigjøres når produktene blir avfall. 

Tabell 6  Akkumulert mengde pentaklorfenol i norske bygg og 
anlegg. 

Produkttype Årlig forbruk Akkumulert 
(anslag) 
tonn 

Kommentarer 

Impregnert 
trevirke 

2,5 tonn (89) 
2 tonn (90) 

210 Tilgjengelig 

Maling ? 0 (?) Trolig brutt ned 

Soppdreper 0,2 tonn (85) 3 Lite tilgjengelig 

Sponplater 3 tonn (85) 
1 tonn (89) 

47 Tilgjengelig 

Sum  260  

Tall i parenteser er årstall. 
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3.12 PFOA 

Produktområde PFOA brukes som 

 

 Tepper som er overflatebehandlet for å bli smuss- og vannavstøtende  

[HC-9] 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken Som for PFOS, er også PFOA påvist i miljøet og hos mennesker. Nivåene som er målt i 

organismer og påvist i menneskeblod er lavere enn for de PFOS relaterte forbindelsene. [126] 

 

Norge har foreslått overfor EU at PFOA skal klassifiseres som: kronisk toksisk (T, R48/23 og 

Xn, R48/22), kreftfremkallende (carc. cat. 2, R45 eller carc. cat. 3, R40) og 

reproduksjonstoksisk (dvs. fosterskadelig og mulig skade forplantningsevnen; rep. cat. 2, R61 

og rep. cat. 3, R62). Dvs. PFOA har tilsvarende helseeffekter som PFOS.  PFOA brytes svært 

sakte ned i naturen og er giftig. Laboratorieforsøk har vist lavt bioakkumuleringspotensiale 

for PFOA. [126] 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.13 Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 

Produktområde Tetrabrombisfenol A (TBBPA) brukes som 

 

 EE-produkter 

 Fugemasse 

 Gulvbelegg 

 Maling, lakk, lim 

 Plastprodukter  

 Takbelegg 

 Tapeter 

 

TBBPA er den mest anvendte bromerte flammehemmeren på verdensbasis  

[HC-8].  

 

 

Miljøfare forbundet med  

bruken Langtransport. En screeningsundersøkelse fra 2002 påviste TBBPA i moseprøver. Det tyder 

på at stoffet kan transporteres langt via luft. Målt i sedimenter, planter og dyr. TBBPA er 

påvist høyt oppe i næringskjeden, langt fra punktkilder og i Arktis, bl.a. i rovfugl og 

rovfuglegg (eks. vandrefalk, kongeørn) og i marine pattedyr (nise). Utslipp fra produkter: 

Stor usikkerhet ca. 1-2 t for alle BFH Under visse miljøbetingelser kan TBBPA brytes ned til 

andre skadelige stoffer, eks. bisfenol A som er skadelig for vannlevende organismer siden det 

har hormonforstyrrende effekter. Et annet nedbrytningsprodukt som sannsynligvis kan 

dannes i miljøet er tetrabrombisfenol A (metyleter) som er en PBT kandidat og er påvist bl.a. 

i egg fra vandrefalk på Grønland. TBBPA lekker fra EE-avfall og deponier. En 

screeningundersøkelse fra 2004 viste at stoffet finnes på mange steder i Norge , eks. sigevann 

fra deponier, sedimenter (ferskvann og marint) og i fisk. [126] 

 

Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

miljøet. Akutt toksisk fisk og dafnia. Svært lite nedbrytbart. P-kriteriet i PBT vurderingen 

synes å være oppfylt. Høy biokonsentrasjonsfaktor (BCF>100, fisk). Lite akutt giftig for 

mennesker, gjentatt eksponering kan føre til leverskade. EU risikovurdering - forslag 

klassifisering mht. miljø: R 50/53 [126] 

 

EU risikovurdering: Utslipp til miljøet kan skje både til luft (damp, støv) og fra 

spillvann/avfallsvann. Utslippskilder er produksjonsstedene, men også sluttprodukter (eks. 

plastkomponenter) under bruk og ved deponering. Nivået av frie restmonomerer er veldig 

lav, slik at direkte eksponering av forbrukere sannsynligvis er ubetydelig. TBBPA er ikke 

klassifiseringspliktig mht. helse, men i dyreforsøk er nerveskader påvist. Denne effekten må 

tas i betraktning mht. potensiell bekymring for barn eksponert via miljøet. Stoffet er påvist i 

blod i den generelle befolkningen i Norge og det ble påvist økende nivåer i perioden 1986-

1999. En studie viste at nivåene var høyest i aldersgruppen 0-4 år. I en studie fra 2005 ble 

TBBPA påvist i 40% av blodprøvene fra norsk gravide kvinner i Bodø, mens det ikke ble 

påvist hos gravide kvinner fra Taimyr i Russland. TBBPA er også påvist i prøver av 

morsmelk i Norge og andre land. Ifølge EUs risikovurdering forventes nyfødtes eksponering 

for TBBPA å være veldig lav. [126] 

 

Sammenstilling av forbruket Svært lite konkret ble funnet ut om forbruket – prosjektet ga ikke grunnlag for å anslå 

akkumulerte mengder. 
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3.14 Tinnorganiske stoffer 

Produktområde Tinnorganiske stoffer (tributyltinn) har blitt brukt til: 

 

 Vakuumimpregnert trevirke 

 Stabilisator i plast 

 Bunnstoff på båter. 

 Beis og lakk 

 Fugemasse 

 

Kalles også organotinn eller TBT. 

 

Miljøfare forbundet med 

bruken Konsentrasjoner av tinnorganiske forbindelser har blitt målt fra stasjoner langs kysten. 

Stoffene binder seg lett til partikler og akkumuleres i næringskjeden. Forbindelsene opptrer i 

forhøyede konsentrasjoner iásedimenter nær skipsverft, marinaer og trafikkerte havner og 

skipsleier. Det er konstatert forhøyede nivåer av TBT i blåskjell og purpursnegl. Det er 

observert skader på forplantningsorganer hos snegler i belastede lokaliteter, men det er også 

observert skader langt fra punktkilder, i områder med høy skipsaktivitet. Årlig overvåking 

siden 1997 av TBT-nivåeneáiásnegl og blåskjell fra ytre Oslofjord og Haugesundsområdet 

viser en svak bedring. [126] 

 

Ingen EU risikovurdering foreligger for stoffet. TBT og TFT er klassifisert som akutt giftige 

for mennesker og kan gi alvorlige helseskader ved lengre tids påvirkning. Både TBT og TFT 

er klassifisert som meget giftige for vannlevende organismer og kan forårsake 

langtidsvirkninger i vannmiljøet.  TBT medfører imposex hos snegler. Imposex er dannelse 

av mannlig kjønnsorgan hos hunnsnegler, noe som sannsynligvis skyldes endrede nivåer av 

kjønnshormoner. Utviklingen skjer gradvis og kan til slutt  medføre sterilitet. I havneområder 

i Europa er hele populasjoner av purpursnegl truet på grunn av imposex. TBT kan brytes ned 

i naturen til dibutyl- og monobutyltinnforbindelser. Effekter av disse forbindelsene er ikke 

like godt dokumentert som effekter av TBT og TFT. [126] 

 

Tinnorganiske forbindelser er persistente, bioakkumulerbare og meget giftige.  Kan føre til 

stoffskifteproblemer og ubalanse i hormonsystemet  hos vannlevende organismer [74]. 

 

Lovverk Produktforskriften § 2-8 [24]: "Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller 

stoffblandinger som inneholder tributyltinn- og trifenyltinnforbindelser. 

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder andre 

organiske tinnforbindelser for 

 

a) å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på skipsskrog og innretninger eller utstyr som er helt eller delvis 

nedsenket i vann, 

b) behandling av vann som brukes i industrien, uansett vannets bruk." 
 

 

Sammenstilling av forbruket Ut fra funn og beregninger utført i vedlegg 2 er Tabell 15 satt opp over samlet forbruk og 

akkumulert mengde tinn i norske bygg og anlegg. 
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Anslagsvis 160 tonn tinn er akkumulert i norske bygg og anlegg, og hvert år tilføres i 
størrelsesorden 6 tonn.  Tinn i tinnorganiske stoffer i impregnert trevirke står for 5 tonn, vil 
hovedsakelig frigjøres når produktene blir avfall. 

 

 

Tabell 7 Sammenstilling av årlig forbruk og akkumulert mengde av tinn 
i tinnorganiske stoffer i norske bygg og anlegg. 

Produkttype Årlig forbruk Akkumulert 
(anslag) 

Kommentarer 

Beis og lakk  100 Tilgjengelig 

Fugemasse    

Impregnert 
trevirke 

6 tonn (85) 
5 tonn (91) 

60 Tilgjengelig 

Plast 0,2 tonn (89)   

Sum  160  

Tall i parenteser er årstall. 
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VEDLEGG 
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4 DATA OM BRUKSOMRÅDER OG 
AKKUMULERING 

4.1 Innledning 

Det har vært vurdert å beskrive stoffer og bruksområder med de mest miljøfarlige områdene 

først, men dette byr på mange umulige avveininger, samt at det gjør det betydelig 

vanskeligere å slå opp i boken.  En alfabetisk gjennomgang er derfor valgt. 

 

Hvert enkelt produktområde er beskrevet under fem overskrifter: 

 

! Bruksområde 

Beskrivelser av hvordan stoffet inngår i bruksområdet. 

 

! Levetid 

Beskrivelser av levetid er innhentet fra utvalgte leverandører og produsenter, eller fra 

andre autoritative kilder som NBI.  I noen tilfeller er levetid ukjent, og da har vi gjort 

antagelser basert på beste skjønn.  Dette er i tilfelle angitt. 

Der det foreligger opplysninger, er det forsøkt å ta hensyn til at gammelt forbruk blir 

værende i bygningen selv om den tekniske levetiden er ute, eksempelvis gamle kabler 

som blir liggende i bakken eller i/på vegger selv om nye blir lagt.  Det samme gjelder for 

maling, mens akkumulatorer og fugemasse er eksempler på at produktene byttes når 

levealderen er oppnådd.  Mye fugemasse kan likevel bli sittende lenger enn man skulle 

tro ut fra levetid, pga. mangelfullt vedlikehold. 

 

! Tilgjengelighet 

Beskrivelser av hvor lett stoffet vil inngå i det biologiske kretsløpet og dermed være en 

potensiell miljøfare.  Jo lettere stoffet går inn i biologiske prosesser og jo mer miljøfarlig 

stoffet er, desto viktigere er det å få håndteringen under kontroll. 

 

! I bruksfasen vil noen produkter skille ut gasser, løsemidler, tilsetningsstoffer eller 

nedbrytningsprodukter som avgis til omgivelsene.  Dette kan føre til dårlig inneklima 

og/eller forurensninger utendørs.  Dette er beskrevet, men hovedvekten er ikke lagt 

på bruksfasen i denne rapporten. 

! Som avfall: Når  et produkt rives ut av et bygg og havner på en avfallsplass vil det 

kjemiske miljøet
1
 i fyllingen utsette produktet for vesentlig større påvirkninger enn i 

bruksfasen.  Dette vil normalt føre til at det vaskes ut betydelig mer av de kjemiske 

substansene i produktet enn i bruksfasen.  Slik utvasking frigjør derfor potensielle 

forurensninger som inntil da har vært innelukket i produktet. 

 

Biologisk tilgjengelighet er karakterisert som svært tilgjengelig, tilgjengelig, lite 

tilgjengelig eller usikker.  Denne inndelingen er ikke gjort ut fra en strengt 

økotoksikologisk vurdering, men mer ut fra skjønn.  Biologisk tilgjengelighet er i noen 

sammenhenger forkortet til biotilgjengelig eller bare tilgjengelig. 

 

Laboratorieforsøk gjort i Danmark, hvor man har forsøkt å simulere de prosesser som 

foregår i en avfallsfylling, viser store forskjeller i utlekking.  Disse tallene er referert i 

rapporten, og tallene er vist samlet her.  Pga. de store spredningene er det ikke mulig å 

vise dette grafisk i ett diagram.  Datene er skilt i to diagrammer - det ene lineært og det 

andre logaritmisk - for på en noe bedre måte å vise dette - se Figur 17 og Figur 18. 

                                                

1
Det kjemiske miljøet i en fylling er alle stoffer som er tømt der, 

samt gasser og nedbrytningsprodukter fra organisk avfall. 
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Figur 1 Utlekking av miljøgifter fra bygningsavfall i avfallsfylling, lineær skala 
(fra dansk undersøkelse).  Figuren viser at impregnert trevirke og plast (trolig 
PVC) har de største utlekkingene. 

 

 

 
Figur 2  Samme data som ovenfor, men logaritmisk skala for å se detaljene. 
 

Figur 17 viser klart at bly fra plast og arsen fra impregnert trevirke ligger høyt i forhold til 

andre stoffer. 
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Bly i PVC og   

arsen i impregnert tre 

Vurderingene av potensielt miljøproblem ved utlekking av ett stoff er gjort på en relativt kort 

tidshorisont;  Så og si alle stoffer som havner i en fylling vil på ett eller annet tidspunkt 

vaskes ut av fyllingen, det er kun snakk om hvilket tidsperspektiv man ser det i.  Organiske 

stoffer fra f.eks. matavfall o.l. vil skilles ut i løpet av uker eller ett år, miljøgifter i f.eks. 

malte materialer og akkumulatorer vil skilles ut på noen få år, mens miljøgifter i f.eks. 

elektronikk kun vil frigjøres på tiår.  I løpet av 100 til 200 år vil imidlertid de fleste stoffer i 

en avfallsfylling trolig være frigjort, og forurensningene vil enten finnes bundet i 

fyllingsmassene eller de vil være lekket ut av fyllingen.  Det vi kaster i en avfallsfylling i dag 

vil vi "overlate" vil våre etterkommere å rydde opp i. 

 

! Forbruk og forbrukstendens 

Under denne overskriften er forbrukstall og årstall oppgitt, samt at det gis vurderinger av 

om forbruket er stigende eller synkende.  Dersom forbruket er ukjent er dette angitt.  Det 

er forsøkt å skaffe tall fra flere kilder for dermed å kunne vurdere dataene kritisk.  Ved 

innhenting av omsetningsdata fra bedrifter er bl.a. bedriftens markedsandeler lagt til 

grunn for å finne det endelige tallet. 

Tallmaterialet er forsøkt vurdert kritisk også ut fra om året var et høykonjunkturår for 

byggebransjen. 

Flere av de beskrevne bruksområder har marginal betydning for totalforbruket.  Disse er 

med både for å dokumentere at bruksområdet er undersøkt, og fordi opplysningene kan 

være nyttige ved en evt. framtidig endring i forbruksmønsteret. 

 

! Akkumulert mengde 

For å finne akkumulert mengde er flere metoder tatt i bruk.  I noen tilfeller er tallene 

beregnet på bakgrunn av statistikk, i andre tilfeller kan tallene være et "beste gjett".  Det 

ligger derfor oftest mange usikkerheter bak tallene.  Forbruks- og importstatistikken 

kunne vært bedre og mer egnet (til avfallsbruk), og antagelser om levetid vil ha 

betydning for akkumuleringen. 

 

I noen tilfeller finnes tallmateriale fra flere år som viser at forbruket har variert meget 

sterkt fra år til år.  KFK og impregnert trevirke er eksempler på dette.  I slike tilfeller har 

vi gjort så detaljerte beregninger som mulig. 

 

I andre tilfeller har vi kun ett eller to årsforbruk å forholde oss til.   

 

Hvis disse er omtrent like store har vi antatt at forbruket har vært stabilt, er de ikke like store 

har vi forhørt oss i bransjen eller gjort et skjønn for forbruket.  De fleste tall er imidlertid 

dokumentert (unntak: regnearkmodeller), slik at leseren kan kontrollere selv, eller legge inn 

andre forutsetninger. 

 

Det vil også være av betydning å ta hensyn til når det miljøskadelige stoffet ble tatt i 

bruk i denne produktsammenheng.  Her foreligger det imidlertid lite opplysninger. 

 

De tall som fremkommer i rapporten tas som beste anslag ut fra foreliggende 

opplysninger på det nåværende tidspunkt.  Tallene bør oppdateres på grunnlag av 

framtidige data/statistikk om forbruk. 
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4.2 Arsen 

Påvist i plast/PVC-produkter. Forurensning i andre produkter, særlig i blyholdige. 

Fugemasse, Eks på produkter hvor As er påvist: Hageslange, Vinyltapet, Våtromstapet (som 

begroingshemmende middel), Glassfiberstrie, Fritidsstol, Kjølebag, Tekstiler [126] 

 

Tidligere var treimpregneringsmidler det viktigste bruksområdet for arsen i Norge. Blyhagl, 

som inneholder arsen, var også et viktig bruksområde. Messing, glassvarer og 

blyakkumulatorer, som  inneholder arsen, antas ikke å medføre arsenutslipp av betydning. 

Brukte blyakkumulatorer samles inn og behandles som farlig avfall, og medfører derfor ikke 

vesentlige utslipp til miljøet [HC-2]. 

 

Årlige omsetningstall [HC-2]: 

 
 

4.2.1 Elektronikk 

Bruksområde 

Arsen inngår som bestanddel i en rekke elektroniske produkter som transistorer, dioder, 

lysdioder mm. 

 

Levetid 

Elektroniske produkter har en levetid på 10 - 40 år. 

 

Tilgjengelighet 

Arsen i elektronikk er sterkt bundet og innkapslet, antas derfor lite biologisk tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Det er små mengder arsen som brukes; antageligvis under 1% av elektronikkavfallet er arsen. 

 Forbruket er økende, men betraktes i denne rapporten som marginalt. 

 

Blyakkumulatorer: 

Omsetning  [HC-1]: 1995:  7,3 tonn As 

   2002: 12,2 tonn As 

   2003: 15,1 tonn As 
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4.2.2 Fugemasser 

Bruksområde 

Arsenforbindelsen oksy-bis-fenoksy-arsen brukes som konserveringsmiddel i fuktige 

omgivelser.  Stoffet brukes derfor  som antimuggmiddel i våtromssilikoner mm. 

 

Levetid 

Våtromsfugemasser har en levetid på 10 - 30 år. 

 

Tilgjengelighet 

Arseninnholdet vil skilles ut når produktet nedbrytes på en avfallsfylling.  Antas lett 

tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruket i 1990 tilsvarte 28 tonn arsen.  Det foreligger ingen data for 1985 [61]. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde arsen i fugemasser i bygningsmassen er beregnet til 560 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
28 tonn (1990-forbruk) akkumulert gjennom 20 år = 560 tonn 

4.2.3 Glass 

Bruksområde 

Alt glass blir normalt litt grønt pga. innholdet av jern, men denne fargen forsvinner ved 

tilsetning av litt arsentrioksid.  Arsen utgjør langt mindre enn 1 vektprosent  av glasset. [123] 

 

Levetid 

Vindusglass i utstillingsvinduer på bakkenivå knuses relativt ofte.   For øvrig har glass lenger 

levetid en vindusrammen, og glassets levetid settes derfor lik rammens levetid.  Vi har antatt 

30 år som gjennomsnittlig levealder. 

 

Tilgjengelighet 

Arsen i glass er relativt sterkt bundet, men utvasking vil skje over tid ved deponering i 

fyllinger.  Danske laboratorieforsøk [123], hvor man har simulert forholdene i en 

avfallsfylling, viser at utvasking av arsen fra glass gjennomsnittlig ligger på 0,10 mg/kg  

(variasjon fra 0,04 til 0,13 mg/kg).  Tilgjengeligheten ansees derfor som liten.  (Se Figur 17 

for en sammenligning av utlekking fra forskjellige produkter). 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Total benyttes 7,6 tonn arsen pr. år til dette formål.  Forbruket har vært stabilt siden 1978 

[61].  Det forutsettes at ca. 80% av glassproduksjonen går til BA-bransjen. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Omsetning [HC-1]: 1995: 3 

   2002: 1,4 

   2003: 0 

Importerte arsenholdige glassvarer er ikke inkludert. 

 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde arsen i glass i bygningsmassen er beregnet til 182 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
7,6 tonn * 30 år * 80% = 182 tonn 
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4.2.4 Glassfiberstrie 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde arsen i glassfiberstrie.  

Dette er noe som SFT har funnet ved bruk av håndholdt XRF-instrument. 

4.2.5 Hagemøbler mm i PVC-plast 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde arsen i hagemøbler av 

plast. 

4.2.6 Impregnert tre 

Bruksområde 

Arsen brukes som metallsalt sammen med salter av kobber og krom til å forgifte trevirket slik 

at dette ikke nedbrytes av mikroorganismer. 

 

Levetid 

Levetid for trykkimpregnert trevirke er 20 - 60 år.  Teknisk sett er levetid for impregnert 

trevirke som ikke står i konstant kontakt med vann kanskje 100 år. 

 

Tilgjengelighet 

Danske laboratorieforsøk [123], hvor man har simulert forholdene i en avfallsfylling, viser at 

utvasking av arsen fra trykkimpregnerte materialer ligger på mellom 88 og 230 mg/kg 

trevirke.  Dette må betraktes som en høy verdi, og dette vil si at arsen fra tre vil kontaminere 

jord med høyere verdier enn tilrådelige grenseverdier for forurenset jord.  (Se Figur 17 for en 

sammenligning av utlekking fra forskjellige produkter).   

 

Brenning av impregnert trevirke fører til akselerert utslipp av arsen.  Det antas at brenning av 

kapp er vanlig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Inntil 1994 har det vært vanlig å benytte klasse A impregnering, som inneholder 1,8 kg arsen 

pr. m
3
 trevirke.  SFT's materialstrømsanalyse angir at det i 1990 ble brukt 322 tonn arsen til 

treimpregnering.  Vi anslår at forbruket i 1994 etter omleggingen til klasse AB (se side 2-8) 

vil ligge på ca. 200 tonn. 

 

 

Akkumulert mengde 

Utslippene av arsen ventes å avta pga. innført forbud mot CCA-impregnert trevirke. I 2004 

utgjorde utslipp fra stående masse CCA-impregnert trevirke hele 23,6 tonn.  

[HC-8] 

 

Omsetning [HC-1]: 1995: 135 tonn As 

   2002: 26 tonn As 

   2003: 12,5 tonn As 

Arsen i importert impregnert trevirke er ikke med i disse tallene, men regnes som ubetydelig. 

 

På bakgrunn av tall fra Norsk Treteknisk Institutt har vi beregnet at det i 1992 fantes 

akkumulert ca. 6.000 tonn arsen i impregnert trevirke i norske bygg og anlegg.  Utviklingen 

siden 1953 framgår av Figur 19. 
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4.2.7 Plastbasert takbelegg 

Bruksområde 

Arsenforbindelsen oksy-bis-fenoksy-arsen brukes som stabilisatormiddel mot biologisk 

nedbrytning i fuktige omgivelser.  Stoffet brukes derfor i blant annet taktekkingsmembraner, 

bunntetting i avfallsfyllinger mm.  Stoffet brukes hovedsaklig i takbelegg med singel, for å 

forhindre eller utsette nedbrytingsprosessen.  Stoffet er brukt de siste 5 år. 

 

Levetid 

Levetiden på takbelegg er minst 30 år, men produktet har kun vært på markedet i 27 år.  

Membraner til avfallsfyllinger har en forventet levetid på 40 - 50 år. 

 

Tilgjengelighet 

Arseninnholdet vil i følge produsenten skilles ut eller brytes ned i løpet av de første 5 år av 

produktets levetid. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Slike plastmembraner (PVC) inneholder fra 0,3% arsen som aktivt stoff til 5% som 

blandingsprodukt.  Forbruket av oksy-bis-fenoksy-arsen i 1989 er oppgitt til 100 kg arsen, og 

forbruket av slike biostabilisatorer forventes å øke raskere enn salget av plastartikler forøvrig. 

 Taktekkingsmembraner er nevnt som eksempel, sammen med membraner som brukes på 

avfallsfyllinger [48].  Forbruket varierer sterkt fra år til år.  Det skal bl.a. brukes mye slike 

membraner på Oslo Lufthavn Gardermoen i årene som kommer. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde arsen i plast i bygningsmassen er beregnet til ett halvt tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 

0,1 tonn * 5 år = 0,5 tonn 

Dette er en relativt ny produkttype.  Forbruket er lite, og vi antar 5 års forbruk er akkumulert. 

Merknad [Comment1]: 800.000 m2 
takbelegg 
100.000 m2 membran 
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4.2.8 Vinyltapet (PVC) 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde arsen i vinyltapet. 

4.2.9 Våtromstapet (PVC) 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde arsen i våtromstapet. 

4.2.10 Messing 

Messing har lang levetid. Produkter av messing gir ikke arsenutslipp av betydning i bruksperioden. 
 
Forbruk og forbrukstendens 
Omsetning:  1995: 15 tonn As 
   2002: 31 tonn 
   2003: 8,8 tonn 
[HC-1] 



 

 
C:\Users\Eier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0OXC1MX0\RS002eiw_utgave2013.doc 

 Side 35 av 79 
  

4.3 Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) 

 
 

Polybromerte difenyleter er en gruppe forbindelser, hvorav pentabromdifenyleter (PBDE) 

og decabromdifenyleter (Deca-BDE) er to av stoffene.  Disse er bioakkumulerbare og 

potensielt hormonhermende.  Finnes spredt over hele kloden.  Største bruksområde er i PVC. 

Deca-BDE brukes i konsentrasjoner på 10-15 vektprosent i polymerer, og alltid i forbindelse 

med antimontrioksid [121].  En av bekymringene med Deca-BDE er at molekylene brytes 

ned av UV-stråling, og nedbrytningsproduktene kan bli penta-BDE og okta-BDE, som er 

forbudt pga. miljøegenskapene [121]. 

 

Gjelder flere bromerte flammehemmere: Plastvarer, Tekstiler, verneklær, teltduk, 

interiørtekstiler, Trevarer, Brannbeskyttende maling, Transportmidler (biler, tog, fly osv), 

Møbler, Plastkomponenter i EE-produkter, for eksempel kretskort, PC-eksteriør, kontakter, 

brytere, TV, kontormaskiner, lamper etc., isolasjonsmaterialer (EPS/XPS, cellegummi), 

møbelstopping. Lakk, lim og fugemidler. Plastråstoffer kjemikalier. EU risikovurdering: 

Hovedbruksområde er som flammehemmende middel som tilsettes en rekke polymerer 

(polystyren, polypropylen, etylen-vinyl acetat copolymer, andre etylen copolymerer, etyelen-

propylen-dien terpolymerer, termoplast elastomerer, polyesterresiner, styreninnholdende 

gummi, polykarbonater, polyamider og terftalater). Sluttbruken er generelt i elektrisk- og 

elektronisk utstyr (eks. PC'er, stikkontakter, elektriske bokser, ledninger og kabler). Deka-

DBE inngår normalt i konsentrasjon 10-15 vekt% i polymerene. [126] 

 

Gjelder alle brom. flammehemmere.: 2004: EE-prod. 210-220, bygningsmaterialer /Isolasjon 

30?, Tekstiler ca. 0?, Transportmidler 30-50.  imp cellegummi: 25 [126] 

 

Plastvarer - I Europa: Hovedsakelig i ABS, noe i HIPS, PBT, PA, PEL, PC. 

Plastkomponenter i EE-produkter - særlig i kabinetter til kontorutstyr og maskiner. 

Brannbeskyttende maling. Lakk, lim og fugemidler. [126] 

 

Gjelder alle brom. flammehem.2002: EE-prod. 203-218 ?, Isolasjon 45-65 ?, Tekstiler 0,9 ?, 

Transportmidler 30-50 [126] 

 

Bruk av deka-BDE har opphørt i EU. Verdensproduksjonen utgjorde i 1994 ca. 30 000 tonn. 

Dette utgjorde ca. 75 % av den totale produksjonen av polybromerte fenyletere. For 1999 er 

bruk i EU anslått til ca 7 500 tonn. Det foreligger ikke informasjon om importen til EU i 

ferdigprodukter.  

 

Deka-BDE brukes i hovedsak i polymerer og tekstiler. I polymerer brukes den så og si alltid 

sammen med antimontrioksid. Mengden i det ferdige produktet er 10 – 15 %. Det viktigste 

bruksområdet er i high impact polystyren (HIPS) som brukes til bakvegger på TV-kabinetter. 

Ellers brukes det i en rekke plasttyper til bruk i EE-produkter: 

 Polypropylen (PP) til elektronikk. 

 Etyl vinylacetat (EVA) og andre etylen copolymerer til kabler og ledninger. 

 Etylen propylen dien teropolymer (EPDM) og termoplastiske elastomerer til kabler, 

ledninger og tetningslister. 

 Polyester resiner til elektronikk. 

 

[HC-3] 
 

 

Deka-BDE brukes additivt i produktene, dvs. at den påføres produktene separat og tilsettes 

ikke f.eks. i plastråvaren (reaktivt). Stoffer som påføres additivt vil normalt ha større 

potensiale for å lekke ut av produktene enn de som benyttes reaktivt. [HC-10] 

 

De viktigste bruksområdene for deka-BDE i Norge er transportmidler. [HC-10] 
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4.3.1 Brannbeskyttende maling 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde av Deca-BDE i 
brannbeskyttende maling. 

4.3.2 Elektronikk 

Bruksområde 

Det benyttes ikke deka-BDE i kretskort [HC-10] 

 

Bromerte flammehemmere har vært/er i bruk i kabinetter til TV, PC og annet kontorutstyr. 

Bromerte flammehemmere brukes ikke lenger i TV-er produsert i Europa. I 2001 ble 90 % av 

de importerte TV-ene produsert i Europa. Det er også klart at flere store asiatiske produsenter 

ikke benytter deka-BDE, bl.a. Sony og JVC. SFT har vært i kontakt med IKT Norge, som 

opplyser at deka-BDE ikke lenger blir benyttet i kabinetter til PC-er, skrivere og annet 

kontorutstyr i Norge. [HC-10] 

 

Materialstrømsanalyse fra 2001 angir at det ikke blir benyttet bromerte flammehemmere i 

kabler fra de store norske produsentene og importørene i Norge.  SFT har sjekket at dette 

fortsatt er situasjonen. [HC-10] 

 

Innholdet av deka-BDE i brytere, armaturer o.l. i Norge er usikkert. En dansk 

materialstrømsanalyse tyder imidlertid på at det i hovedsak er andre typer flammehemmere 

som blir benyttet til dette formålet. [HC-10] 

 

Det er lite sannsynlig at de mindre elektroniske komponentene i PC-er. skrivere, osv. 

inneholder deka-BDE. Disse komponentene utgjør også et relativt lite vektvolum av disse 

produktene. [HC-10] 

 

Levetid 

TV-apparater har i følge forbrukerportalen en gjennomsnittelig levetid på ca. 15 år. 

 

Det er ikke funnet spesifikke data for hvilke mengder deca-BDE som brukes i elektronikk i 

Norge. 

4.3.3 Fugemasser 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde deca-BDE i 

fugemasser. 

4.3.4 Kabler 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde deca-BDE i kabler. 

4.3.5 Maling, lakk og lim 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde deca-BDE i maling, 

lakk og lim. 

4.3.6 Plast 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde deca-BDE i plast. 
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4.3.7 Skumplast 

Bruksområde 

Cellegummi er syntetisk gummi som brukes i forbindelse med isolasjon av installasjoner i 

bygg og anlegg offshore og onshore fordi den holder passformen og isolasjonsevnen selv om 

den utsettes for fuktighet. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Materialstrømsanalyse for 2001 viste at et ble benyttet 12 – 25 tonn deka-BDE ved 

produksjon av cellegummi i Norge pr. år. Import av cellegummi som innholdt deka-BDE ble 

ikke kartlagt. Ved kontroll i 2003 fant SFT at en av de importerte cellegummitypene 

inneholdt deka-BDE. 

[HC-10] 

4.3.8 Syntetisk gummi 

Det er ikke funnet spesifikke data for forbruk og akkumulert mengde deca-BDE i syntetisk 

gummi. 

4.3.9 Tekstiler 

Bruksområde 

I land som Storbritania og USA blir det benyttet til dels store mengder flammehemmere i 

møbler og madrasser, og da spesielt deka-BDE. Det er ikke kartlagt bruk av deka-BDE til 

møbler og møbelstoffer i Norge. Bransjeforeningen for produsenter av madrasser og 

møbelstopp opplyser at ingen av deres medlemmer benytter deka-BDE i sin produksjon. 

[HC-10] 

 

Det er ikke avdekket bruk av deka-BDE i arbeidsklær/beskyttelsestøy, gardiner/tepper, eller 

telt/presenninger. 

 

Levetid 

Levetiden vil variere en del, avhengig av bruksområde og brukerens valg. 

 

Forbruk og akkumulert mengde 

Det er ikke kartelagt bruk av deka-BDE til møbler og møbelstoffer i Norge. [HC-10] 
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4.4 Dietylheksylftalat (DEHP) 

4.4.1 PVC 

Bruksområde 

 

Den vanligste ftalat-mykgjøreren er DEHP.  Forbruket er redusert noe de siste årene. [pvc] 

 

Myknere til plast/PVC, gummi, maling, lakk, lim og fugemasse.  Løsemiddel, fortynner, 

katalysator, trykkfarge for papir, tekstiler, gummi og keramikk for elektroniske formål, 

tekstilimpregnering. Andre produkter: Byggematerialer - isolasjon/ekspandert polystyren, 

løsemidler, fortynnere. Hageslange, Vinyltapet, Våtromstapet, Miljøstrie, Malerpensel, 

Fritidsstol, Kjølebag.  PVC-badeforheng, vinylgulv, teppefliser, PVC-vesker, Oppblåsbare 

badeleker, Regntøy [126] 

 

Alt 2004: 100-150. 2003: Myknere til plast, gummi, maling, lim 161,4 ?, Maling og lim 0,2 ?, 

Fargestoffer 1,1 ?, Tekstilimpregnering 0,6, Andre prod. 10,6 ? [126] 

 

DEHP finnes først og fremst i PVC-produkter som allerede finnes i bygninger. Utsortering av 

PVC-holdige bygningsmaterialer ved rehabilitering og riving er mulig. Det er ikke sikkert at 

det er mulig å kun sortere ut produkter med DEHP. Da sammensetningen av PVC er 

forskjellig fra produkt til produkt er gjenvinning lite sannsynlig. Disponeringsløsninger som 

deponering og/eller forbrenning er derfor desto viktigere. Det trengs mer kunnskap om hva 

som skjer med DEHP ved deponering og ulike typer av forbrenning, slik at vi deretter kan 

anbefale en eller flere behandlings- og disponeringsløsninger for PVC-avfallet (gulvbelegg, 

rør, panel, kanaler, tapeter etc.) fra bygninger som rives og rehabiliteres [HC-6] 

 

Ytterligere detaljopplysninger er ikke funnet. 

4.4.2 Fugemasse 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.3 Lim 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.4 Takbelegg (PVC) 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.5 Gulvbelegg (PVC) 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.6 Tapet (PVC) 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 
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4.4.7 Kabler (PVC) 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.8 Fugemasser og sparkler 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.9 Maling, lakk, grunner, gulvolje 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.4.10 Miljøstrie 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 
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4.5 Heksabromcyklododekan (HBCDD) 

Plastvarer - 90% i polystyren (PS), noe i HIPS ("high impact polystyren"), PP, SAN, PVC( 

EE-prod. og tekstiler), isolasjonsmaterialer (EPS ("expanded polystyren")/XPS ("extruded 

polystyren") ), cellegummi. Tekstiler til møbler, interiør, brannbeskyttende maling - militære 

formål, transportmidler (tekstiler, puter, isolasjonsmaterialer i biler, tog, fly osv), Møbler, 

plastkomponenter (HIPS) i EE-produkter, for eksempel kretskort, PC-eksteriør, kontakter, 

brytere, TV, videospillere, kontormaskiner, lamper etc. Lakk, lim og fugemidler. Emballasje 

(ikke til mat). Plastråstoffer kjemikalier. [126] 

 

2005: HBCDD i EPS/XPS: ca. 4 (i importerte produkter. Brukes ikke i norsk produksjon for 

bruk i Norge). Gjelder alle brom. flammehemmere.: 2004: EE-prod. 210-220, 

bygningsmaterialer /Isolasjon 30?, Tekstiler ca. 0?, Transportmidler 30-50.  imp cellegummi: 

25 [126] 

 

Flammehemmet EPS/XPS brukes som bygningsisolasjon og som isolasjon mot tele under 

bygg, rundt rør og i lette veifyllinger. En stor andel av det som brukes, er nedgravd i bakken, 

og vil bli liggende der i flere år, avhengig av installasjonens levetid. En mindre andel, som 

brukes som bygningsisolasjon, vil kunne ende som rivningsavfall når bygningene rives.  

[HC-4] 

 

I EU ble det brukt ca. 8 900 tonn HBCDD i 1999. Dette utgjorde ca. 56 % av den totale 

produksjonen på verdensbasis. Dette er en vesentlig høyere andel enn for de øvrige prioriterte 

bromerte flammehemmerne, hvor EUs bruksandel ligger på 10 – 15 %. Ca. 85 % av 

bruksmengden i EU anvendes i ekstrudert og ekspandert polystyren (EPS, XPS). EPS og 

XPS brukes som isolasjonsmateriale i bygninger og i infrastrukturanlegg (veg, jernbane, etc.) 

og i emballasje. De øvrige 15 % brukes i tekstiler til møbler, og i high impact polystyren 

(HIPS) som brukes i elektroniske produkter. 

[HC-3] 

4.5.1 Brannbeskyttende maling 

Det er ikke funnet spesifikke data for mengden HBCDD i brannbeskyttende maling. 

4.5.2 Elektronikk 

I 2003 var forbruket av bromerte flammehemmere i EE-produkter 210 – 220 tonn. Kun en 

mindre mengde av dette antas å være HBCDD [HC-8].  

4.5.3 Fugemasser 

Det er ikke funnet data for hvilken mengde HBCDD som finnes i fugemasser. 

4.5.4 Lakk og lim 

Det er ikke funnet data for hvilken mengde HBCDD som finnes i lakk og lim. 

4.5.5 Plastprodukter 

Bruksområde 
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Bromerte flammehemmere kan inngå i polyolefinbaserte folier (PP, PE, PVC) til taktekking og 

membraner. 

[HC-3] 

 

Levetid 

Taktekking og membraner kan he en levetid i størrelsesorden 15 - 35 år. 

 

Det er ikke funnet data for forbruk og akkumulert mengde av HBCDD i plastprodukter. 

4.5.6 Skumplast 

Forbruk og forbrukstendens 

EPS som brukes i Norge er i hovedsak norskprodusert. I 2001 ble det produsert ca. 10 000 

tonn flammehemmet EPS med 0,5 – 1 % HBCDD. Det antas at andelen av EPS som er tilsatt 

flammehemmere er lav, anslagsvis noe under 10 %.  

 

Flammehemmet XPS blir i hovedsak importert. Det ble importert ca. 17 tonn i 2001, med et 

HBCDD-innhold på 0,6 – 1 %.  

 

Under bruk vil det oppstå avfall i form av kapp. Det er anslått at 2 – 5 % av bruksmengden 

ender som kapp. Dette tilsvarer 1 – 3 tonn ren HBCDD. 

 

Det finnes ikke grunnlag for å anslå hvor stor årlig mengde som finnes i rivningsavfallet fra 

norske bygg. det antas imidlertid at mengden er liten, fordi det brukes lite flammehemmet 

EPS som bygningsisolasjon i Norge. 

[HC-4] 

 

Årlig forbruk av cellegummi i Norge i 2004 var ca. 500 tonn. det antas at ca. 25 – 30 % av 

dette inneholder HBCDD. 

 

Cellegummi på det norske markedet inneholder ca. 25 tonn bromerte flammehemmere, og det 

antas at ca. 6-8 tonn av dette er HBCDD [HC-8]. 

 

Produksjonen av cellegummi ble ikke registrert ved kartlegging av bromerte flammehemmere 

i 1998. 

 [HC-3] 

 

Akkumulert mengde 

PE-skum brukt som rørskåler: 

• Volumet kan være like stort som cellegummi (usikkert) 

• Det er grunn til å tro at PE-skum brukt til rørskåler inneholder bromerte flammehemmere, 

men konsentrasjonen er ikke kartlagt. 

[HC-5] 

4.5.7 Tekstiler 

Bruksområde 

Har vært benyttet i møbelstoffproduksjon 

 

Forbruk og forbrukstendens 

HBCDD har tidligere blitt benyttet i større mengder i møbelstoffproduksjon. Det oppgis at 

bruken nå har opphørt, men det kan ikke utelukkes at importerte produkter kan inneholde 

HBCDD.  

[HC-8] 
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4.5.8 Isolasjonsmaterialer 

Bruksområde 

I følge [HC-3] ble det ikke rapportert om bruk av bromerte flammehemmere i PUR-isolasjon 

 

EPS brukes i bygningsisolasjon, emballasje, isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette 

veifyllinger. 

 

XPS brukes i isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

I 2005 var det registrert ca. 4 tonn HBCDD brukt i isolasjonsmaterialer (til bygging av hus og 

veier, etc. [HC-8]. 

 

EPS er det isolasjonsmaterialet hvor det brukes mest bromerte flammehemmere. (Ca. 60 – 70 

% av den totale rapporterte mengden).  

I 2001 er det anslått at det ble brukt 21 -25 tonn HBCDD i EPS i Norge. 

Sammenlignet med den forrige kartleggingen i Norge er det registrert en stor økning i den 

totale bruken av bromerte flammehemmere i EPS, dvs. fra 6 – 7 til 53 – 65 tonn/år. 

(Sistnevnte er tall for importert råvare) 
 

Kun en produsent av fem har rapportert om bruk av bromerte flammehemmere i XPS. 

Sammenlignet med 1998-data har omsetningen av bromerte flammehemmere i XPS blitt kraftig 

redusert (fra ca. 30 tonn til 0,2 tonn) 

 

[HC-3] 
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4.6 Klorfluorkarboner 

 
Forbruk og forbrukstendens 

Import av KFK som råvare er anslått til 1411 tonn i 1986 [52], eksklusive import av 

produkter med KFK.  NHO har anslått at det totale forbruk av KFK inklusive import av KFK 

i produkter lå på ca. 2500 tonn i 1986.  Forbruket lå på topp i 1980, men har pga. av 

Montreal-avtalen blitt redusert til ca. 400 tonn i 1993.  Figur 20 viser antatt forbruk av KFK i 

Norge. 

 
Figur 20 er laget med utgangspunkt i statistikk for årene 1980 - 1993 fra NHO.  Tallene 
før 1980 er "modellert" av Hjellnes COWI tilbake til det årstallet produkttypene ble tatt i 
bruk. 
 

 
 
"Produkt" vil si KFK i importerte ferdigvarer 
"Industri" vil si KFK som brukes i industrien som råvare eller kjølemedium 
"Spraybokser" vil si forbruk som drivgass i spraybokser, både import og 

norsk produksjon. 
 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde KFK i bygningsmassen er beregnet til 6.700 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
Tallene fra Figur 20 er summert, og Figur 6 viser hvordan veksten i akkumulert mengde har vært.  
Det er korrigert for utlekking av KFK fra skumplasttyper, men det er ikke korrigert for evt. kassering 
av produkter. 

4.6.1 Fugemasser 

Bruksområde 
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4.6.2 Skumplast 

Bruksområde 

KFK brukes til blåsning av skumplast for isoleringsformål. Fremstillingen av slike plater kan 

føres tilbake til 50-tallet, men forbruket var nok begrenset i begynnelsen.  Forbruket økte 

kraftig omkring 1980.  De vanligste KFK-gassene til dette formål var KFK-11 og KFK-12, 

som etter hvert ble erstattet av andre gasser, se Figur 21 [40]. 

 

De forskjellige blåsemidlene har høyst ulike negative miljøegenskaper.  I Figur22 er dette 

framstilt grafisk. 

 

I materialer med åpne celler slipper mesteparten av KFK-en ut ved produksjonen, mens 

produkter med lukkede celler holder på KFK-innholdet svært lenge.  KFK-innholdet utgjør 

rett etter produksjon ca. 10% av vekten av plasten. 

 

 

Skumplast brukes i en rekke sammenhenger, som det er vanskelig å skille fra hverandre.  

Tabell 8 viser ulike bruksområder for skumplast som har vært KFK-blåst.  Tabell 9 viser 

bruksområder for KFK-plasten. 

 

 

 

Figur 23 viser hvordan KFK-forbruket fordeler seg på de ulike bruksområdene innen 

isolering (eksklusiv forbruk til rensing og annet ikke-BA bruk).  Veggelementer, kjøleanlegg 

og jernbaneanlegg er de største forbruksområdene for KFK. 

 

Levetid 

Levetiden for skumplast er lang.  Kortest er den for PUR-skum til fuging mellom 

dører/vinduer og vegg (10 - 15 år), mens andre formål har en levetid lik byggets levetid.  Vi 

setter levetiden til gjennomsnittlig 30 år. 

 

Tabell 8  Skumplasttyper og om de har/er blir blåst med KFK. 

Plasttype 
 

KFK-blåst: Kjennetegn 
 

Før? Nå? 

Ekstrudert polystyren (XPS) 
Polyetylenskum (PE) 
Polyurethan (PUR) 
Fenolformaldehyd (PF) 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

Fargede plater 
Brukes bl.a. i tunneler 
Gulbrunt skum 

Polypropylen (PP) 
Ekspandert polystyren (EPS) 
 
PVC-skum 

Nei 
Nei 
 
Nei 

Nei 
Nei 
 
Nei 

 
"Hvite kuler som henger 
sammen" 
(Gulvbelegg) 

 

Tabell 9  Viktigste bruksområder for skumplast. 

Plasttype Bruksområde 

Ekstrudert polystyren (XPS) 
 
 
 
Polyetylenskum (PE) 
Polyurethan (PUR) 

Isolasjonsplater. Frostisolering av veier og 
jernbaner, isolering av bygninger på grunne 
fundamenter, tak-, vegg- og dørisolering.  
Porter og dører. 
Akustisk isolering i tunneler. 
Isolering av varmerør, kjøleskap/disker mm, 
isolasjonsplater.  Fuging rundt dører og 
vinduer.  Isolerte LECA-blokker og 
prefabrikerte betongelementer.  Kjølerom. 
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Tilgjengelighet 

KFK-en vil forsvinne fra enkelte av skumplasttypene umiddelbart etter oppblåsing, mens det 

holder seg stabilt i andre.  De skumplasttypene som er interessante i denne sammenheng er de 

som det fortsatt finnes en vesentlig mengde KFK i.  Figur 24 og Figur 25 viser hhv. KFK's 

skjebne i ekstrudert polystyren og polyurethan.  KFK-innholdet i fugeskum forsvinner raskt 

etter påføring, og det finnes ikke KFK i skummet etter påføringen.  For andre bruksområder 

vil mesteparten av KFK-innholdet være til stede ved riving/rehabilitering [97].  [40] refererer 

til rapporter som viser at for 25 mm tykke XPS-plater vil KFKen være forsvunnet fra platene 

i løpet av 30 år, mens en annen rapport angir at jo tykkere platene er, desto lenger vil KFKen 

holde seg der.  For en 100mm plate vil KFKen være halvert etter 100 år, og en 50mm plate 

vil ha 15 års halveringstid. 
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KFK (R11 og R12) er brukt i form av: 
• Polyuretan (PUR) frem til 1992 
• XPS i perioden 1984 – 1988 
 
HKFK (R141b og R142b) er brukt i form av: 
• Polyuretan (PUR) i perioden 1990 – 2002 
• XPS i perioden 1990 – 2002 
 
HFK (R134a) er brukt i form av 
• Polyuretan (PUR) i perioden 1996 – 2003 
 
Ekstrudert polystyren 
Produktet leveres som plater med ulike densiteter.  
Isolering i bakken (ute, inne), frostsikring av fundamenter, diverse ferdigelementer. 
 
Polyuretanskum (PUR): 
Brukes særlig i fabrikkfremstilte vegg- og takelementer med metall, gips eller trebaserte plater 
på hver side. Materialet benyttes dessuten som isolasjon i murblokker, og i frysebokser. 
Polyuretanskum kan også skummes på stedet, f.eks. for å tette rundt vinduer og dører. 
 
 [HC-6] 
 
 
Forbruk og forbrukstendens 

Totalt er det anslått at det i 1986 ble forbrukt 1400 tonn KFK til skumplastformål i bygg og 
anlegg [97 og 52].  I tillegg kommer KFK i import av ferdigprodukter. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde KFK i skumplast i bygg- og anleggsmassen ble i 1995-rapporten 

beregnet til 5.200 tonn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Ca. 60% av KFK'en sitter igjen i isolasjonsplatene.  Det er ikke korrigert for evt. kassering av 
produkter. 
I [40] er det gjort en mer grundig beregning, og her kommer man fram til 5.500-6.000 tonn 

KFK akkumulert i PUR og XPS.  Denne rapporten behandler ikke PE-skum, så totaltallet blir 

derfor høyere. 

 

Det totale innsamlingspotensiale i fremtidig skumisolasjonsavfall er ca. 4 000 tonn 

KFK/HKFK/HFK-gass bundet i isolasjonsmaterialer. Mengden avfall med disse typene gass 

vil være betydelig større. Dette representerer en fremtidig miljøbelastning på ca. 12 700 000 

tonn CO2 – ekvivalenter (GWP) og ca. 2 900 ODP tonn hvis dette avfallet ikke blir behandlet 

forsvarlig. Det antas at så godt som ingenting av denne typen avfall pr. i dag leveres til 

behandlingsanlegg for KFK/HKFK/HFK-holdige produkter. 

[HC-6] 

4.6.3 Kjøleanlegg 

Bruksområde 

Kjøleanlegg finnes i de fleste bygninger, men det er store forskjeller på dem.  Noen anlegg er 

store, og de inneholder mye KFK, mens andre er små med lite KFK.  Figur 26 viser at det er 

stor forskjell på KFK-mengden i anleggene; luftkondisjoneringsanlegg og kjøleanlegg i 

forbindelse med pelsdyrfôrproduksjon inneholder i følge denne oversikten mest KFK pr. 

anlegg, dersom man ser bort fra kunstisbaner, som fullstendig "sprenger rammen" på figuren 

[15].  Totalt sett utgjør imidlertid anleggene med mye KFK en liten prosentandel av den 

totale installerte KFK-mengde, se Figur 27. 

 

Levetid 

Et kjøleskap eller en fryser har en levetid på 10 - 20 år.  I Danmark regner man et 

gjennomsnitt på 17 år, i Sverige 12 - 15 år [52].  Vi antar en praktisk levetid på 15 - 20 år. 

 

Tilgjengelighet 

KFK som slipper ut i atmosfæren er tilgjengelig.  Hvor stor andel av anleggene som ikke blir 

avtappet er uklart. 

 

Merknad [Comment2]: polystyren 
890 tonn / år i S-90 
polyurethan 1350 tonn / år S-88 
totalt Sverige 3470 tonn 
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Kjøleanlegg defineres delvis som byggavfall og delvis som forbruksavfall, avhengig av 

genereringstidspunktet.  Kjøleanlegg som fjernes ved ombygging eller riving, er byggavfall.  

Kjøleskap, frysere og andre løse enheter som plugges i stikkontakten regnes som hvitevare-

forbruksavfall i denne sammenhengen.  Det finnes mer KFK i isoleringsmaterialet i 

kjøleanlegg enn det som brukes i selve kjøleprosessen (ca. 5 ganger så mye i kjøleskap).  

Små air-condition-anlegg av den typen som monteres i vinduer eller over dører i f.eks. 

kontorer og kiosker inneholder (i følge en av leverandørene) for det meste ikke KFK, men 

den mindre osonnedbrytende HKFK - som ikke omfattes av forskriften.  80 - 90 % av disse 

maskinene har heller ikke inneholdt KFK tidligere. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Figur 27 viser at alle småanleggene innen dagligvarehandel, hvitevare-småanlegg og andre 

bransjer tilsammen utgjør ca. 61% av installert KFK-mengde [15]. 

 

 
 

Totalt er det installert ca. 1600 tonn KFK i kjøleanlegg, hvorav 48,5 tonn er i 

transportsektoren.  Resten er i bygningsmassen, dvs. ca. 1500 tonn.  Det er beregnet at 15 - 

20% lekker ut hvert år, og dette må etterfylles [15].  Vi antar at anlegg med stort innhold av 

KFK blir ivaretatt slik at KFK-innholdet blir brukt om igjen.  Problemet ligger i alle 

småanleggene, hvor KFK-innholdet er så lite at det er økonomisk uinteressant for eieren å ta 

vare på det.  Disse anleggene utgjør som sagt ca. 61% av totalt installert KFK-mengde.  

Dersom man trekker fra hvitevarer i husholdninger, vil ca. 40% av installert KFK-mengde 

finnes i diverse småanlegg. 

 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde KFK i kjøleanlegg i bygningsmassen er beregnet av SFT i andre 

sammenhenger til 1500 tonn. 



Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007         Hjellnes Consult as 

 

Side 48 av 79 

 

4.7 Kobber 

 
Kobberforbindelser inngår i mange produkter, for eksempel i notimpregneringsmidler, 

bunnstoff til båter og treimpregneringsmidler. Soppmidler, mineralgjødsel, fôr, maling, beis, 

fargepigmenter og ammunisjon kan også inneholde kobberforbindelser.  

 

  

 

  

Store mengder metallisk kobber inngår i metallegeringer, bronse, messing, elektriske 

ledninger, takrenner, mynter og medaljer. Produkter som inneholder metallisk kobber 

medfører for det meste lite forurensningsproblemer [HC-2]. 

4.7.1 Betong 

Bruksområde 

Sement inneholder kobber som forurensning; 30 - 70 mg/kg. 

 

Levetid 

Betong har hovedsakelig en levetid lik byggets levetid, med unntak av bygningsdeler som må 

skiftes ut pga. korrosjon.  Levetiden settes til 50 år. 

 

Tilgjengelighet 

Kobber i betong er utilgjengelig for biologiske prosesser i byggets levetid.  Ved nedbrytning 

av betong vil kobber frigis til miljøet etter hvert som betongen korroderer, og dette skjer 

hovedsakelig når betongkonstruksjonen rives og tømmes på avfallsplasser eller brukes som 

fyllmasse.  Tilgjengeligheten settes til liten. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Totalt akkumuleres det gjennomsnittlig 38 tonn kobber pr. år i betong i norske bygg og 

anlegg. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde kobber i betong i bygningsmassen er beregnet til 1900 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
38 tonn * 50 år = 1900 tonn 

4.7.2 Elektronikk 

Bruksområde 

I all elektronikk finnes det mye kobber, hovedsaklig som metallisk kobber. 
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Levetid 

Elektronikk har en levetid på 10 - 30 år. 

 

Tilgjengelighet 

Kobber i elektronikk er normalt lite biologisk tilgjengelig.  Dette er ikke noe vesentlig 

miljøproblem. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruket av elektronikk er sterkt økende.  Konkrete tall er ikke funnet. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde kobber i elektronikk i bygningsmassen er ikke beregnet pga. mangel på 

data. 

4.7.3 Glass og keramikk 

Bruksområde 

Kobber brukes til blå, grønne og svarte pigmenter.  Det registerte innenlandske forbruket er 

mest brukt i dekorasjonsglass, og lite i fast monterte bygningsdeler.  Det foregår import av 

keramiske fliser med kobberpigmenter. 

 

Levetid 

Levetiden er trolig lenger enn frekvensen i moteskiftninger og rehabiliteringer.  Vi antar 20 

år. 

 

Tilgjengelighet 

Dårlig brente glasurer kan føre til utvasking av kobber, men generelt sett er tilgjengeligheten 

liten. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Se 2.8 for en vurdering av miljøskadelige stoffer i glaserte fliser.  Tabell 44 indikerer at 

kobberinnholdet i importerte keramiske fliser utgjør ca. 10 tonn pr. år. 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde kobber i glass og keramikk i bygningsmassen er beregnet til 200 tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
10 tonn * 20 år = 200 tonn 

4.7.4 Impregnert tre 

Bruksområde 

Kobber (kobberoksid, kobbernaftenat, kobberklorid, kobbersulfat) brukes som metallsalt 

sammen med salter av arsen og krom til å forgifte trevirket slik at dette ikke nedbrytes av 

mikroorganismer. 

 

Levetid 

Levetid for trykkimpregnert trevirke er 20 - 60 år. 

 

Tilgjengelighet 

Brenning av impregnert trevirke kan føre til en økning i utslipp av kobber.  Det antas at dette 

er relativt vanlig i dag. 

 

Danske laboratorieforsøk [123], hvor man har simulert forholdene i en avfallsfylling, viser at 

utvasking av kobber fra trykkimpregnerte materialer ligger på ca. 150 mg/kg trevirke.  Dette 

vil si at kobber fra tre kan kontaminere jord med høyere verdier enn tilrådelige grenseverdier. 

 (Se Figur 17 for en sammenligning av utlekking fra forskjellige produkter).   

 

Forbruk og forbrukstendens 

Det ble inntil 1994 for det meste produsert klasse A impregnering, som inneholdt 0,68 kg 

kobber pr m3 impregnert tre.  I 1991 ble det benyttet 178 tonn kobber til saltimpregnering.  Vi 

anslår at forbruket i 1994 etter omleggingen til klasse AB (se side 2-8) vil ligge på ca. 160 

tonn. 

 

Omsetning [HC-1]: 1995: 100 tonn 
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   2002: 151 tonn 

   2003: 188,5 tonn 

Økningen i omsetning kommer antagelig av at kobber har erstattet andre 

trykkimpregneringsmidler. Kobberhydroksidkarbonat er den mest brukte kobberforbindelsen 

i treimpregneringsmidler. Forbindelsen er ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig, men 

er likevel tatt med i kartleggingen for 2002 og 2003. 

 

Akkumulert mengde 

 

På bakgrunn av tall fra Norsk Treteknisk Institutt har vi beregnet at det finnes ca. 3300 tonn 

kobber i impregnert trevirke i norske bygg og anlegg.  Utviklingen siden 1953 framgår av 

Figur 28. 

4.7.5 Maling 

Bruksområde 

Kobber brukes i pigmenter (blå og grønn). 

Kobber brukes i hovedsak til trebeis. [HC-1] 

 

Levetid 

Maling har en levetid på opptil 10 år, men gammel maling blir gjerne sittende på til panelet 

rives eller bygningen sandblåses.  Vi antar derfor at påført maling sitter til den malte flaten 

tas ut av bruk, dvs. 50 - 70 år. 

 

Tilgjengelighet 

Trolig lite tilgjengelig under bruk, men i en avfallsfylling vil kobber frigjøres.  Kobber i 

maling regnes derfor som tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

I 1991 gikk det med 2-3 tonn kobber til pigmenter [47].  

Omsetning  [HC-1]: 1995: 53 tonn Cu 

   2002: 15 tonn Cu 

   2003: 5 tonn Cu 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde kobber i maling i bygningsmassen er beregnet til 210 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
3 tonn * 70 år = 210 tonn 

4.7.6 Metallisk kobber 

Bruksområde 

Metallisk kobber finnes i taktekking, takrenner, nedløp, vannrør, varmtvannstanker, 

elektriske kabler, veggplater mm.  Som legering finnes kobber i messing i beslag, 

dørhåndtak, skruer, bolter mm. 

 

Levetid 

Levetiden på takbeslag er lang, blikkenslagere oppgir 50 - 100 år.  Sur nedbør påvirker 

kobber, men i mindre grad enn beslag av bly og andre metaller. 

Levetid på kabler er satt til 25 år; Kabler tas hovedsakelig ut av bruk pga. nye tekniske krav, 

men mange kabler blir ikke fjernet når de tas ut av bruk. 

 

Tilgjengelighet 

Metallisk kobber utgjør ikke noe miljøproblem av betydning.  Takvann fra kobbertak og/eller 

-nedløp vil inneholde mer kobber enn tilrådelig til at vannet kan drikkes.  Ved pH under 6 vil 

kobber korrodere [64].  Regnvann i Sør-Norge har ofte pH under 6.  Likevel oppgir 

blikkenslagere at levetiden er lang. 

 

Korrosjon av kobber i avfallsfyllinger kan føre til forhøyede kobberverdier i sigevannet, men 

det finnes ikke dokumentasjon på hvilken betydning korrosjon har for kobbernivået i 

sigevann.  Metallisk kobber antas å være lite tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 
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På bakgrunn av tall i [64] har vi anslått at ca. 20.000 tonn kobber brukes til bygningsmassen 

(tallet er fra 1989).  Disse tallene inneholder trolig ikke kabelforbruket.  Det foregår en 

utstrakt gjenvinning av kobber pga. relativt gode metallpriser.  Kabelmengder er beregnet på 

bakgrunn av tall fra Televerket og den største norske produsenten.  Telekabler blir nå i stor 

utstrekning lagt som fiberoptiske kabler. 

 

 
 Mengde i tonn, regnet som Cu 

Produkttype 1995 2002 2003 

Kobber metall  13 579 15 322 

Rør og rørdeler  1 593 1 767 

Messing 1 200   

Opplysningene er hentet fra Statistikk for utenrikshandel. 

[HC-1] 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde metallisk kobber i bygningsmassen er beregnet til 1,4 million tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Metallisk kobber: 
20.000 tonn   * 50 år = 1.000.000 tonn 
Høyspentkabler: 
8000tonn  * 1,33 * 25 år =       266.000 tonn 
Telekabler: 
 374tonn    * 15 år = 5.610 tonn 
1800tonn    * 10 år = 18.000 tonn 

Sum         1.300.000 tonn 
Faktoren 1,33 er for å korrigere for produsentens markedsandel. 

4.7.7 Plast 

Bruksområde 

Kobber brukes som blå, grønne og svarte pigmenter.  Det benyttes dessuten som 

biostabilisator i PVC. 

 

Levetid 

Levetiden er som regel mer enn 10 år. 

 

Tilgjengelighet 

Trolig lite tilgjengelig under bruk, men vil frigjøres lettere i avfallsfylling.  Regnes i denne 

sammenheng som lite tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruket til biostabilisator er under 100 kg/år (1989) [48].  Det er ingen kilder som angir tall 

for forbruk til pigment.  BA-sektoren står for ca. 25% av plastforbruket. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde kobber i plast i bygningsmassen er beregnet til 9 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
Biostabilisator: 100 kg/år, pigment 500 kg/år * 30 års forbruk * 25 % = 4,5 tonn 
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4.8 Krom 

 
Bruk av produkter var den største utslippskilden i 2003. De produktene som bidro 
mest var CCA-impregnert trevirke og blåsesand. Samlet bidro produkter med ca. 83 
prosent av de norske utslippene i 2003. Kommunale avløp og kloakkslam bidro med 
ca. 9 prosent. Industrien bidro med ca. 5 prosent.  

 

[HC-2] 
 

4.8.1 Betong 

Bruksområde 
[65] oppgir at sement inneholder krom som forurensning; 15 - 20 g/kg.  Av arbeidsmiljøhensyn blir 
krom(VI) redusert til krom (III) ved tilsetting av jernsulfat. 

Norcem opplyser imidlertid at det finnes mellom 130 - 60 mg krom pr. kg sement. 

 

Levetid 

Betong har en levetid lik byggets levetid, med unntak av bygningsdeler som må skiftes ut 

pga. korrosjon.  Levetiden settes til 50 år. 

 

Tilgjengelighet 

Krom i betong er utilgjengelig for biologiske prosesser i byggets levetid.  Ved nedbrytning av 

betong vil krom frigis til miljøet etter hvert som betongen korroderer, og dette skjer 

hovedsakelig når betongkonstruksjonen rives og legges på avfallsplasser eller brukes som 

fyllmasse.  Tilgjengeligheten settes til liten. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Totalt akkumuleres det ca. 100 tonn krom pr. år i betong i norske bygg og anlegg. 

 

Omsetning, krom i sement [HC-1]:  1995: 20 tonn Cr 

     2002: 20 tonn Cr 

     2003: 20 tonn Cr 

 

Krominnholdet i norsk sement er 15 – 25 ppm. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde krom i betong i bygningsmassen er beregnet til 5.000 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
100 tonn * 50 år = 5.000 tonn 
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4.8.2 Ildfast stein 

Bruksområde 

Ildfast stein kan være kromfri eller kromholdig.  Vanlig ildfast stein til peiser mm. inneholder 

ikke krom.  Kromholdig ildfast stein er spesielt ildfast, og finnes som magnesitt-kromstein, 

krommagnesitt og kromittstein.  Krommagnesitt benyttes som foringer i blant annet 

sementovner og stålovner i industrien.  Steinen inneholder 30% krom(III)oksid.  Kromitt-

stein skal inneholde minst 25% kromoksid. 

 

Levetid 

Ildfaste steiner skiftes ut 1 til 4 ganger pr. år. 

 

Tilgjengelighet 

Trolig lite biologisk tilgjengelig.  Noe krom kan frigjøres under drift av ovnen, og det kan 

tenkes at krom kan skilles ut i en avfallsfylling.  [65] oppgir nemlig at det er en utvikling bort 

fra kromholdig stein, pga. at det forventes problemer med å dumpe slikt materiale.  Det antas 

likevel at tilgjengeligheten er liten. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Det omsettes i størrelsesorden 30-50.000 tonn ildfast stein i året.  Forbruket av kromstein 

utgjør en liten del av dette.  Avfallet fra dette forbruket i 1990 var på minst 60 tonn krom, 

men forbruket er synkende. 

 

Omsetning [HC-1]: 1995: 60 tonn Cr 

   2002: 60 tonn Cr 

   2003: 60 tonn Cr. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde krom i ildfast stein i bygningsmassen er beregnet til 30 tonn.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
Levetid ca. et halvt år, avfallsmengde 60 tonn, dvs. 30 tonn akkumulert. 

[HC-1] går ut fra at avfallsmengden tilsvarer omsetningsmengden. 

4.8.3 Impregnert tre 

Bruksområde 

Krom brukes som metallsalt (kromtrioksid, kaliumdikromat, natriumdikromat, sinkkromat, 

kaliumsinkkromat) sammen med salter av kobber og Arsen til å forgifte trevirket slik at dette 

ikke nedbrytes av mikroorganismer. 

Levetid 

Levetid for trykkimpregnert trevirke er 20 - 60 år. 

 

Tilgjengelighet 

Brenning av impregnert trevirke kan føre til en økning i utslipp av krom.  Det antas at det er 

relativt vanlig at rester av impregnert tre blir brent. 

 

Danske laboratorieforsøk [123], hvor man har simulert forholdene i en avfallsfylling, viser at 

utvasking av krom fra trykkimpregnerte materialer ligger på mellom 12 og 21 mg/kg trevirke. 

 Dette vil si at arsen fra tre kan kontaminere jord med høyere verdier enn tilrådelige 

grenseverdier for forurenset jord.  (Se Figur 17 for en sammenligning av utlekking fra 

forskjellige produkter).   

 

Forbruk og forbrukstendens 

Miljøheimevernet har ut fra SFT's materialstrømsanalyser og andre opplysninger beregnet at 

det er akkumulert 3.880 tonn krom i trykkimpregnert trevirke i norske bygninger [122].  Da 

har man sett bort fra evt. kapp under bygging og det som er tatt ut av bruk allerede. 

 

 

SFT's materialstrømsanalyse angir at det ble benyttet 180 tonn i 1985 og 162 tonn krom(IV) i 

1990.  Vi anslår at forbruket i 1994 etter omleggingen til klasse AB (se side 2-8) vil ligge på 

ca. 258 tonn. 

 

Omsetning [HC-1]: 1995: 175 

   2002: 33 
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   2003: 11 tonn Cr 

Importert impregnert trevirke er ikke inkludert, men mengden regnes å være ubetydelig. 

 

Akkumulert mengde 

 

 
På bakgrunn av tall fra Norsk Treteknisk Institutt har vi beregnet at det finnes ca. 4.000 tonn 

krom i impregnert trevirke i norske bygg og anlegg.  Utviklingen siden 1953 framgår av 

Figur 29. 

4.8.4 Garving 

Selve garvingen er uinteressant i sammenheng med akkumulert mengde miljøskadelig BA-

avfall, men nedlagte garverier utgjør et potensielt problem som forurenset grunn.  Det brukes 

i dag ca. 60 tonn krom til garving (80 - 90% av kromforbruket havner i skinnet), og det er 

krav om oppsamling av krom fra avløpsvannet.  Tidligere har forbruket vært større (fordi det 

har vært flere garverier) og forurensningsmulighetene har vært større (pga. at det ikke har 

vært noen krav om kromrensing av avløpet.)  Masser langs avløpsledninger fra nedlagte 

garverier kan derfor inneholde store mengder krom. 

4.8.5 Maling 

Bruksområde 

Krom benyttes ofte som pigment (kromater) for å oppnå tilleggsegenskaper som f.eks. 

bestandighet mot kjemikalier, korrosjonsbeskyttelse, lysekthet osv. 

 

Krom (VI)-pigmenter (kromtrioksid, kaliumdikromat, natriumdikromat, sinkkromat, 

kaliumsinkkromat) benyttes oftest til industrielle formål, som f.eks. beskyttelse av bruer, 

tanker, offshorekonstruksjoner mm [65].  Slik maling kan inneholde 5 - 30% krom. 

 

Noen få interiørmalinger inneholder krom, i 1 - 10% av vekt.  Men det er ikke vanlig å bruke 

krompigmenter til vanlige hus og interiør [65]. 

 

Enkelte andre pigmenter, som f.eks. dikromtrioksid, brukes  i beiser og eksteriørmalinger. 

 

Levetid 

Levetid for maling er opp til 10 år, men gammel maling blir ofte sittende på ved påføring av 

ny.  Gammel maling kan flasse av, men mengder blir det først tale om ved sandblåsing eller 

avskraping av maling.  Det antas at avskraping og påføring av maling med sprøytepistol kan 
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gi lokal forurensning av krom.  Vi antar i denne sammenheng at påført maling sitter til den 

malte flaten tas ut av bruk, dvs. 50 - 70 år. 

Tilgjengelighet 

Danske laboratorieforsøk [123], hvor man har simulert forholdene i en avfallsfylling, viser at 

utvasking av krom fra malt trevirke ligger på gjennomsnittlig 1,2 mg/kg (varierende fra 0,15 

til 5,1 mg/kg).  Dette er en relativt lav verdi, som gjenspeiler at krominnholdet i maling er 

lite.  Men i denne sammenheng regnes likevel krom i maling som tilgjengelig.  (Se Figur 17 

for en sammenligning av utlekking fra forskjellige produkter).   

 

Forbruk og forbrukstendens 

[65] anslår at 166 - 686 tonn forbrukte pigmenter (se Tabell 10) tilsvarer noe mellom 50 og 

90 tonn ren krom.  Dette tallet er norsk kromforbruk til både maling, plast og glass.  Maling 

alene utgjør 50 - 90 tonn, dvs. at 10 - 50 tonn går til plast og glass.  I tillegg skal netto import 

av ferdigvarer regnes inn, men data for dette finnes ikke.  Vi har antatt at all kromholdig 

maling er brukt i BA-sammenheng. 

 

 

Omsetning [HC-1]: 1995: 150 tonn Cr 

   2002: 194 tonn Cr 

   2003:    33 tonn Cr 
 
Akkumulert mengde 
Akkumulert mengde krom i maling i bygningsmassen er beregnet til 4500 tonn.  Følgende 
forutsetninger er lagt til grunn: 
Middelverdien mellom 50 og 90 tonn = 75 tonn.  Forbruket tidligere har vært høyere, og 
skjønnsmessig er satt til 100 tonn. 
75 tonn * 20 år = 1500 tonn 
100 tonn * 30 år = 3000 tonn 
Sum      4500 tonn 

4.8.6 Plast og glass 

Bruksområde 

Krompigmenter brukes i gelcoat/topcoat for polyester.  Forbruket ligger normalt på 0,01 - 1 

vektprosent.  For enkelte pigmenter kan forbruket komme opp i 15 vektprosent av plasten 

Tabell 10  Krom til pigmenter. 

Kromforbindelse Import 
(tonn) 

Produksjon 
(tonn) 

Eksport 
(tonn) 

Bariumkromat 
Blykromat 
Blysulfokromat 
Blysulfomolybdenkromat 
Kaliumsinkkromat 
Sinkkromat 
Strontiumkromat 
Dikromtrioksid 

< 0,5 
60 - 320 

50 - 63 
41 - 170 

< 0,5 
6 - 27 
3 - 12 
5 - 93 

16 
 
 
 

1720 
170 

16 
 
 
 

1720 
170 

Sum 166 - 686   

Tabellen viser aktuelle krom-pigmenter (tallene er ikke angitt i kromvekt, og tallene 
inkluderer ikke eksport av pigmenter i ferdigprodukter eller import av krom i 
ferdigvarer.)  Såkalte blandfasepigmenter er heller ikke tatt med, fordi disse ikke 
regnes som helsefarlige og dermed ikke registreres i produktregisteret.  All 
innenlandsk produksjon eksporteres, og mesteparten av importvolumet brukes til 
industrielle formål.  Forbruket har vært høyere tidligere, i dag er det svært lite. 

Importstatistikken viser følgende tall for import og eksport av krompigmenter: 

Årstall Mengde (tonn) Kommentar 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

50 
266 
243 
- 30 
179 

 
 
 
eksport 

 
Tallene er i pigmentvekt, og ikke kromvekt.  Det er varierende tall, men muligens 
en viss nedgang i forbruket. 
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[65]. 

Til pigment i glasur på porselen brukes det små mengder krom, mindre enn 0,001%.  [123] 

angir at krominnholdet ligger på 2-5% for blå og brune pigmenter, og at krom også finnes i 

grønne, røde og svarte pigmenter. 

Krom tilsettes også i glass for å farge dette grønt. 

Krom er også registrert som katalysator ved produksjon av PE- og PP-plaster.   

 

Levetid 

Polyester har en levetid på mer enn 10 år. 

Porselen og keramiske fliser har lenger levetid enn intervallene mellom moderniseringer.  Vi 

antar 20 års levetid. 

 

Tilgjengelighet 

De aktuelle bruksområdene vil i liten grad føre til biologisk tilgjengelig krom.  [123] fant 

ingen utvaskning av krom ved laboratorieforsøk, men man antar likevel at dårlig brente 

glasurer med rød farge kan skille ut krom. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruk av krompigmenter til plast var 23 tonn i 1989.  Det brukes ikke lenger 

krompigmenter i norskprodusert plast [48]. 

Til gelcoat og topcoat til polyester var forbruket på 1 tonn krom netto i 1990 [65].  Lite av 

dette antas i være BA-formål. 

Til glasur på porselen gikk det med 0,1 tonn krom i 1990 [65].  Vi formoder at dette heller 

ikke er BA-bransjen, men servise mm. 

I 1990 ble det brukt en pigmentmengde som tilsvarer 20 tonn krom for å farge glass grønt 

[65].  Svært lite av dette antas å brukes i bygninger. 

 

Import av keramiske fliser ser ut til å ligge på ca. 13 tonn pr. år. 

 

Forbruket til plastkatalysator er ubetydelig; under 1 kg/år. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde krom i plast og glass i bygningsmassen er beregnet til 360 tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Keramiske fliser: 
13 tonn * 20 år =   260tonn 
Plast, norskprodusert: 

23 tonn * 10 år * 25%  60 tonn 
Plast, importert: 
Anslag         40 tonn 

Sum  360 tonn 

4.8.7 Stål 

Bruksområde 

Krom brukes til forkromming av blant annet beslag, bolter, ventiler, armaturer og rør.  Krom 

benyttes også til kromatering av sink og aluminium.  Ferrokrom brukes til kromlegert stål. 

 

Levetid 

Lang levetid. 

 

Tilgjengelighet 

Ingen opplysninger foreligger.  Men forkromming skal forhindre korrosjon, og levetiden er 

derfor trolig lang.  Vi antar 20 år. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Mer enn 18 tonn krom ble brukt i 1990 til kromatering/ forkromming [65].  Til kromlegert 

stål var forbruket 3600 tonn i 1990 [65].  I tillegg kommer import av ferdigvarer.  Hvor stor 

andel av dette som havner i bygg og anlegg er uvisst. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde krom i stål i bygningsmassen er ikke beregnet pga. mangel på data. 
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4.9 Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) 

 
 
Produksjonen av okta-BDE har opphørt i EU. Alt som brukes til produksjon 
importeres. Det skjer også import via ferdigprodukter. Verdensproduksjonen 
var i 1994 ca. 6 000 tonn, som utgjorde ca. 15 % av den totale produksjonen 
av polybromerte fenyletere. For 1999 er bruk i EU anslått til 450 tonn, mens 
importen til EU i ferdigprodukter er anslått til 1 350 tonn/år. 
 

Okta-BDE brukes så og si alltid sammen med antimontrioksid. I EU brukes 95 % av 

bruksmengden i akrylnitril-butadien-styren polymerer (ABS), i mengder fra 12 til 18 vekt-% 

i det ferdige produktet. De resterende 5 % brukes i high impact polystyren (HIPS), 

polybutylen tereftalat (PBT) og polyamidpolymerer. Mengde i ferdig produkt er 12 – 15 

vekt%. Typiske bruksområder for ABS og øvrige nevnte polymerer er kabinetter til 

kontorutstyr og –maskiner. 

[HC-3] 

4.9.1 Gummi 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.9.2 Isolasjonsplater 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.9.3 Kabler 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.9.4 Skumplast 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.9.5 Tekstiler 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 

4.9.6 Sekundære materialer 

Ingen detaljopplysninger er funnet. 
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4.10 PAH 

 
Steinkulltjære er et kondensat fra gass- eller koksframstilling med utgangspunkt i steinkull.  

Halvparten av denne tjæren utgjøres av PAH-stoffer. 

 

Tjære brukes til formål hvor det blant annet er behov for resistens mot mineralolje og 

giftvirkning mot mikroorganismer (som f.eks. i kreosot).  Tjære er blitt brukt fram til ca. 

1970 til produksjon av asfalt og takpapp.  Tjære ble også benyttet som bindeemulsjon før 

asfaltering.  Tjære har også blitt brukt til gulvbelegg, fugemasse, kreosotproduksjon og 

isolasjon i elektriske kabler. 

 

Asfalt inneholder steinmaterialer og bitumen.  Bitumen inneholder 130 g PAH/g bitumen.  

Det er altså bitumen, og ikke tjære, som har blitt benyttet til produksjon av byggevarer etter 

krigen. 

 

 
Figur 30 viser forskjellen i PAH-innhold i bitumen og tjære.  Legg merke til at skalaen for de 

to stoffene er forskjellig med en faktor 100, og at fenantren fullstendig sprenger skalaen for 

tjære!  PAH-innholdet i tjære et med andre ord vesentlig høyere enn i bitumen. 

4.10.1 Asfalt 

Asfalt er en blanding av steinmaterialer og bindemiddel.  Tidligere ble det brukt tjærestoffer 

som bindemiddel, men senest i 1970 ble denne funksjonen overtatt av bitumen, som tilsettes i 

5,5% vektprosent av asfalten.  Bitumen er en blanding høymolekylære hydrokarboner som er 

nesten fri for PAH-stoffer (130 g PAH /g bitumen). 

 

Bruksområde 

Brukes til formål hvor det er behov for god klebeevne, værbestandighet, og vanntette og 

vannavvisende flater.  Asfaltimpregnert huntonitt, asfaltimpregnert forhudningspapp, 

takpapp, asfaltmasse og vanlig veiasfalt er eksempler.  I dette avsnittet omhandles kun 

veiasfalt. 

 

Levetid 

Veidirektoratet oppgir at funksjonstiden for asfalt på riksveinettet er 8 år, på fylkesveier er 
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tiden 10-11 år.  Det vil si at det legges ny asfalt oppå den gamle etter denne tiden.  En mindre 

mengde PAH kan vaskes ut av asfalten under bruk.  Tall for dette er ikke funnet. 

 

Tilgjengelighet 

Gammel asfalt hvor det er benyttet tjære som bindemiddel har et høyt innhold av PAH, som 

vil være biologisk tilgjengelig avhengig av produktets form og tilstand.  I beregningene 

nedenfor tas det likevel utgangspunkt i at all asfalt er produsert på bitumen-basis. 

 

I avfallsfylling vil alle overflatestoffer være tilgjengelig for biologiske prosesser.  Massiv 

asfaltmasse vil være lite tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Det produseres ca. 5,2 millioner tonn asfalt årlig, som utgjør 37 tonn PAH.  300.000 tonn 

asfalt forsvinner ved piggdekkslitasje årlig, hvilket betyr at det netto tilføres ca. 35 tonn PAH 

årlig.  Noe asfalt freses også bort ved nylegging av asfalt, men dette utgjør lite og er ikke 

regnet inn her. 

 

Omsetning: 1995: 24 tonn PAH 

   2002: 24 tonn PAH 

   2003: 24 tonn PAH 

[HC-1] 

 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde PAH i asfalt i bygg- og anleggsmassen er beregnet til 1050 tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Fordi ny asfalt legges oppå gammel asfalt, vil det ikke være riktig å regne med funksjonstiden.  Vi 
har derfor regnet med at 30 årsforbruk asfalt finnes på veiene.  Det er ikke regnet med den relativt 
litte mengden asfalt som freses bort før reasfaltering, men piggdekkslitasje er trukket fra. 
 
35 tonn PAH årlig * 30 år = 1050 tonn PAH 

4.10.2 Fiberplater og forhudningspapp 

Bruksområde 

Brukes til formål hvor det er behov for forbedret værbestandighet, fuktbestandige flater.  

Asfaltimpregnert fiberplater, asfaltimpregnert forhudningspapp, takpapp, asfaltmasse er 

eksempler. 

 

Levetid 

Vi antar ca. 20 års levetid. 

 

Tilgjengelighet 

Asfaltimpregnerte takplater vil være mer eksponert enn asfaltmasse og f. eks. 

forhudningspapp (som ligger bak trepanelet). 

I avfallsfylling vil alle overflatestoffer være tilgjengelig for biologiske prosesser.  PAH i 

byggematerialer antas å være biologisk tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

En produsent oppgir en årsproduksjon i 80-årene på ca. 12.000 tonn plater, som  er redusert 

til ca. 8000 tonn i 90-årene. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde PAH i fiberplater og takbelegg i bygg- og anleggsmassen er anslått til 2-

3000 tonn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Tallmaterialet er tynt.  En produsent har oppgitt totalt 1625 tonn PAH, og en annen 116 tonn PAH.  
Flere store produsenter har ikke levert tall, og de som har levert tall kan ikke anslå markedsandel. 

4.10.3 Fugemasse 

Bruksområde 
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Polyurethanbaserte tjæreholdige tokomponents fugemasser er drivstoff- og oljebestandige, og 

de blir derfor i hovedsak brukt som tetningsmiddel mellom betongplater på 

flyoppstillingsplasser og rullebaner på flyplasser, samt mindre mengder til bilverksteder og 

bruer.  Forbruket er størst på flyplasser med NATO-krav.  Fugemassen brukes også til 

oljeplattformer, oljeavskillere og renseanlegg hvor det behandles oljeholdige løsninger. 

 

Levetid 

Levetiden varierer pga. at fugemassen utsettes for hard mekanisk påvirkning bl.a. av 

snøryddingsutstyr på flyplasser.  Levetiden settes til ca. 10 år. 

 

Tilgjengelighet 

Fugemassen er relativt stabil, men noe kreosot vil skilles ut under bruk.  Som avfall antas 

PAH-komponentene å være tilgjengelige. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

En importør har oppgitt omsetning på 1,85 tonn fugemasse i 1985, 5,5 tonn i 1991, og 13 

tonn i 1993, som tilsvarer hhv. 0,037,  0,11 og 0,26 tonn PAH.  Importøren har en 

markedsandel på 40-60%, og han antar at totalmarkedet i Norge er på 20 - 25 tonn fugemasse 

årlig. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde PAH i fugemasse i bygg- og anleggsmassen er beregnet til 2,4 tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Det er tatt utgangspunkt i de tre oppgitte årsforbrukene, og forbruk for mellomliggende år er 
interpolert.  Det er korrigert for produsentens markedsandel.  Det er regnet 16% steinkulltjære med 
14% PAH i produktet.  Videre er det antatt at 90% av forbruket går til landbasert virksomhet.  10 års 
forbruk er beregnet akkumulert. 

4.10.4 Impregnert trevirke 

Bruksområde 

Brukes til telefonstolper, jernbanesviller, gjerdestolper, kraftlinjemaster og kaistolper. 

 

Levetid 

Levetid for kreosotimpregnert trevirke er 45 år eller mer. 

 

Tilgjengelighet 

Noe kreosot vil skilles ut under bruk.  Kreosot renner i stolpene slik at det alltid er stor 

konsentrasjon i bakke-sonen.  Noe kreosot svetter ut av virket på varme dager.  Det antas 

likevel at dette utgjør relativt lite.  Kreosot er ikke vannløslig, så evt. forurensninger holdes 

lokalt i jorden rundt stolpene.  Konklusjon: Kreosotimpregnering må ansees som tilgjengelig. 

 

 

Forbruk og forbrukstendens 
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Forbruket var betydelig før, men saltimpregnering har tatt over mer og mer.  Figur 31 viser 

utviklingen.  [68] har registrert 1000 tonn PAH forbrukt i 1991, og 1400 tonn i 1985. 

 

Omsetning: 1995: 884 tonn PAH 

   2002: 961 tonn PAH 

   2003: 329 tonn PAH 

[HC-1] 

 

Akkumulert mengde 

 

 
Akkumulert mengde PAH i impregnert trevirke i bygg- og anleggsmassen er beregnet til 

120.000 tonn PAH.  Figur 32 viser PAH akkumulert i bygg- og anleggsmassen.  Følgende 

forutsetninger er lagt til grunn: 
Tall fra Treteknisk Institutt er summert.  Det er ikke gjort fradrag for evt. kassering av virke. 
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4.10.5 Maling 

Bruksområde 

Brukes til korrosjonshindrende malinger på skip, til offshore-konstruksjoner og til 

landbaserte røranlegg i f.eks. nedgravde metallrør, metallrør til vanntilførsel til kraftstasjoner 

mm.   Til overflateimpregnering av trevirke brukes endel tretjæreprodukter.  

Bitumenprodukter brukes også til lakkering av bølgeblikkplater, grunnmurtetting og 

takmaling.  Offshoreforbruk er ikke tatt med i denne rapporten. 

 

Levetid 

Minimum 10 år, svært mye sitter på materialet til det kasseres. 

 

Tilgjengelighet 

Antageligvis liten under bruk, men noe større som avfall.  Vi antar i denne sammenheng at 

PAH i maling er tilgjengelig. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Data i [68] er mangelfulle, og vi har derfor tatt oss den frihet å anta noe om forbruket.  En 

leverandør oppgir å ha levert 42,6 tonn maling, som tilsvarer 6,05 tonn PAH, mens en annen 

leverandør har oppgitt at de i 1985 kjøpte inn 101 tonn PAH-holdig råvare, som skulle 

tilsvare 12,5 tonn PAH.  Forbruket i 1993 var 40 tonn råvare.  Det antas at 10% av denne 

produksjonen har gått til bygg- og anleggssektoren.  Flere kilder opplyser at forbruket har 

gått ned siden 1985, en leverandør opplyser at han omsatte over 100.000 tonn tjære før 1985, 

mot 20 tonn i dag. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde PAH i maling i bygningsmassen er ikke anslått pga. utilstrekkelig 

datagrunnlag. 

4.10.6 Takbelegg 

Bruksområde 

Forbruket av tjæreholdig papp etter annen verdenskrig har i hovedsak vært begrenset til en 

spesiell papp til torvtak.  Asfaltbasert papp er imidlertid en artikkel med stor omsetning. 

 

Levetid 

Levetiden anslås til 30-40 år. 

 

Tilgjengelighet 

Ved aldring brytes store, komplekse organiske molekyler ned til mindre, vannløslige 

molekyler.  Disse vaskes bort av regn.  PAH vil derfor være tilgjengelig både under bruk og 

som avfall. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Tall fra to norske produsenter viser et forbruk på 2,9 tonn PAH i 1985 og 2,6 tonn i 1991. 

 

Akkumulert mengde 

Tall er beregnet under 1.74.2. 
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4.11 Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) 

 
Plast - hovedsakelig i PUR, noe i epoksy- og fenolharpiks, samt i umettet polyester. 95%  

brukes til PUR som har tre hovedbruksområder: Skumbaserte interiørdeler til biler, eks. 

hodestøtter, stoppede møbler og skummadrasser, skumbasert emballasje. Noe i tekstiler, 

verneklær, teltduk, interiørtekstiler. Plastkomponenter i EE-produkter (hovedsakelig fra 

Asia). [126] 

 

Gjelder alle brom. flammehem.2001:  Møbelstoff: 0,1. 2002: EE-prod. 203-218 ?, Isolasjon 

45-65 ?, Tekstiler 0,9 ?, Transportmidler 30-50 [126] 

 

Verdensproduksjonen av penta-BDE var anslått til ca. 4 000 tonn i 1994. dette utgjorde ca. 10 

% av den totale produksjonen av polybromerte difenyletere. Produksjonen av Penta-BDE 

opphørte i EU i 1997, og forbruket av penta-BDE er betydelig redusert i de senere år. For 

2000 er bruk i EU anslått til 100 – 125 tonn, mens en tilsvarende mengde antas å bli 

importert til EU i ferdigprodukter. Ca. 95 % av det som brukes i EU brukes til produksjon av 

fleksibelt polyuretanskum:  [HC-3] 

4.11.1 Elektronikk 

Bruksområde 

I elektronisk utstyr har penta-BDE vært brukt i  komponenter laget av epoksy, fenolresin og 

umettet polyester.  [HC-3] 
 

 

Forbruk og forbrukstendens 

I elektronisk utstyr har penta-BDE vært brukt i  komponenter laget av epoksy, fenolresin og 

umettet polyester. Bruken innen disse områdene har opphørt i EU, men det kan ikke 

utelukkes at det fortsatt importeres slike produkter til EU.  [HC-3] 

4.11.2 Gummi 

Det er ikke funnet data for bruksområde og –omfang for Penta-BDE i gummi. 

4.11.3 Tekstiler 

Bruksområde 

Historisk har penta-BDE vært brukt i tekstiler. De viktigste bruksområdene var 

brannresistente klær som var polyuretanbehandlet, og polyuretanbelegg under tepper. 

I følge tidligere undersøkelser kan flammehemmende tekstiler finnes i følgende produkttyper: 

 Arbeidsklær/beskyttelsestøy. 

 Gardiner/tepper. 

 Møbler/møbelstoffer. 

 Telt, presenninger. 

 Tekstiler i transportmidler. 

[HC-3] 
 

Forbruk og forbrukstendens 
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Av de 50 bedriftene som svarte på en undersøkelse i forbindelse med en 

materialstrømsanalyse, [HC-3] er det bare 2 som rapporterer om bruk av bromerte 

flammehemmere, en produsent av møbelstoffer og en møbelprodusent. Det ble ikke 

rapportert om import av ferdige tekstiler med bromerte flammehemmere. Det er heller ikke 

rapportert om produksjon eller import av andre tekstilprodukter enn møbelstoffer med 

bromerte flammehemmere. 

Bruken av Penta-BDE i tekstiler i 2001 er anslått til 0,13 tonn, av en total mengde bromerte 

flammehemmere i tekstiler på 0,9 tonn i 2001. I forrige kartlegging ble den totale mengden 

flammehemmere i tekstiler beregnet til 2 – 8 tonn.  [HC-3] 

4.11.4 Sekundære råmaterialer 

 

4.11.5 Skumplast 

Bruksområde 

Ca. 95 % av det som brukes i EU, brukes til produksjon av fleksibelt polyuretanskum, som 

har tre hovedbruksområder: 

 Skumbaserte laminerte interiørdeler til biler, f.eks. hodestøtter. 

 Stoppede møbler og skum-madrasser. 

 Skum-basert emballasje. 

[HC-3] 
 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Total bruk av penta-BDE i EU anslås til 100 – 125 tonn, mens en tilsvarende mengde antas å 

bli importert til EU i ferdigprodukter.  [HC-3] 
 

Akkumulert mengde 
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4.12 Pentaklorfenol 

Tidligere impregnering av trevirke og tekstiler, beskyttelsesmiddel mot insekter, 

slimbekjempelsesmiddel i papirindustri. Kan forekomme i importerte varer som behandlede 

tre-, fiber- og stoffprodukter, fra land utenfor EU [126] 

 

Pentaklorfenol brukes ikke lenger i Norge. De norske utslippene er ubetydelige, trolig var de 

i størrelsesorden 1 kg i 2003. [126] 

 

Relevant when recycled materials (wood, textiles) are used in new products [39] 

 

Preparations containing PCP were (can in some countries still be) used as a biocide in 

construction products, in particular in wood based products. It can also occur as a 

contaminant in secondary materials treated in the past. Currently, there is a need for a 

harmonised method for hEN 13986, hEN 14041 and hEN 14342. 

4.12.1 Impregnert trevirke 

Bruksområde 

Pentaklorfenol er brukt som soppdrepende middel til overflateimpregnering hvor 

pentaklorfenol er løst i lett fyringsolje [53].  Dette er brukt til impregnering av trepanel.  

Pentaklorfenol brukes fortsatt som aktivt stoff i et middel for dypp- eller 

bestrykningsimpregnering [53], for å forhindre blåved i furu. 

 

Levetid 

Levetiden er 30 - 40 år. 

 

Tilgjengelighet 

Vil skilles ut etterhvert som trevirket kasseres og utsettes for stor fuktpåkjenning i en 

avfallsfylling, eller ved forbrenning. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Pentaklorfenol som overflateimpregnering med fyringsolje opphørte i 1984, da det siste 

partiet på 600 kg ble solgt.  Ingen andre forbruksopplysninger foreligger i [53]. 

Det ble brukt 2,5 tonn monoklorkresol til dypp- eller bestrykningsmiddel i 1989, og 2 tonn i 

1990 [53]. 

Pentaklorfenol er ikke blitt brukt til impregnerte vinduer og dører. 

En leverandør har oppgitt usikre tall: Ca. 3 tonn årlig leveranse, og de antok at de hadde 50% 

markedsandel. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde pentaklorfenol i impregnert trevirke i bygningsmassen er beregnet til 

210 tonn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
3 tonn * 200% * 35 år = 210 tonn 

4.12.2 Maling 

Bruksområde 

Natriumpentaklorfenol har blitt brukt som konserveringsmiddel i vannløslige malinger (for å 

hindre forråtnelse) [124].  

 

Levetid 

Ingen opplysninger, men generelt sett blir gammel maling sittende når ny påføres.  Vi antar 

derfor at påført maling sitter til den malte flaten tas ut av bruk, dvs. 50 - 70 år. 

 

Tilgjengelighet 

Trolig lite tilgjengelig under bruk, solen vil til en viss grad bryte ned pentaklorfenol.  I fylling 

vil stoffet frigjøres for biologiske prosesser. 

 

Forbruk og forbrukstendens 
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Malingprodusentene oppgir at de har brukt pentaklorfenol fram til tidlig på 60-tallet.  

Mengder er ikke oppgitt.  Innenlandsk produksjon opphørte helt før 1988 [53]. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde pentaklorfenol i maling i bygningsmassen er ikke beregnet pga. 

manglende data. 

4.12.3 Soppdrepende middel 

Bruksområde 

Pentaklorfenol har blitt benyttet av minst ett skadebekjempingsfirma til soppdreping i hus 

[53]. 

 

Levetid 

Levetiden antas å være 20 år. 

 

Tilgjengelighet 

Pentaklorfenol vil frigjøres når trevirket brytes ned, men pentaklorfenolet vil forsinke denne 

prosessen.  Det antas at tilgjengeligheten er liten. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruket har trolig ligget på 100 - 200 kg/år i perioden 1985-90.  Importen opphørte i 1990, 

men restparti ble brukt opp [53]. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde pentaklorfenol i soppdrepende midler i bygningsmassen er beregnet til 3 

tonn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
 

150 kg * 20 år = 3 tonn 

4.12.4 Sponplater 

Bruksområde 

Pentaklorfenol har vært brukt som soppdrepende middel blant annet i våtromspaneler.  

Produksjonen opphørte i 1992. 

 

Levetid 

Impregnerte sponplater vil være beskyttet mot råte under bruksperioden, og det vil være 

moderniseringer som avgjør levetiden.  Vi setter levetiden skjønnsmessig til 30 år.  

Produksjonen pågikk fra 1967 til 1988. 

 

Tilgjengelighet 

Vil skilles ut etterhvert som trevirket kasseres og utsettes for stor  fuktpåkjenning i en 

avfallsfylling, eller ved forbrenning. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

I følge [53] skulle forbruket i 1985 tilsvare 10 tonn pentaklorfenol, og i 1989 3,2 tonn.  

Ganske nøyaktige tall fra produsenten viser helt andre tall:  Hhv. 3 t og 1 tonn. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde pentaklorfenol i trefiberplater i bygningsmassen er anslått til 47 tonn.  

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Ganske nøyaktige tall fra produsenten for de årene det har vært mulig å skaffe tall viser at det 
finnes akkumulert 20 tonn i bygningsmassen.  Tallene er korrigert for produksjonssvinn, eksport og 
innhold av løsemidler i PKF-forbindelsen.  Evt. reduksjon pga. at produktene er tatt ut av 

bygningene ved nye moderniseringer er ikke lagt inn.  Ved å legge inn antagelser av 

omsetningen for de årene hvor det mangler statistikk, kommer vi til ca. 47 tonn.  Det reelle 

tallet ligger trolig noe mellom 20 og 50 tonn. 
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4.12.5 Importerte impregnerte tekstiler 

Bruksområde 

Pentaklorfenol kan forekomme i importerte impregnerte tekstiler, bl.a. i markiser fra Asia 
[HC-8] 

 

Det er ikke funnet opplysninger om omfang av pentaklorfenol i importerte impregnerte 

tekstiler. 

 

Lær 
Det er ikke funnet opplysninger om bruksområde og –omfang for pentaklorfenol i 
lær. 
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4.13 PFOA 

 

4.13.1 Tepper 

Bruksområde 

Omtrent 90 prosent av verdens PFOA-produksjon blir brukt i produksjonen av 

fluorpolymerer eller fluorelastomerer, 10 prosent brukes til overflatebehandling. 

 

Tepper som er overflatebehandlet for å bli smuss- og vannavstøtende, er sannsynligvis den 

viktigste lokale kilden til utslipp av PFOA i Norge [HC-9].  

 

 

Levetid 
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4.14 Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 

 
Brukes både som en reaktiv flammehemmer (hvor det bindes kjemisk til polymeren) og som 

en additiv flammehemmer i plastvarer. Hovedbruksområdet som reaktive flammehemmer er i 

epoksy- og polykarbonatresiner, mens hovedområdet som additiv flammehemmer er i ABS- 

(akrylonitril-butadien-styren) resiner og fenolresiner. I tillegg brukes det som intermediat i 

produksjon av andre reaktive og additive flammehemmere. Epoksy-, PC- og fenolharpiks, 

PP, EPS, PET, PUR, HIPS, PBT, PB.  Plastkomponenter i EE-produkter, for eksempel 

kretskort, mikroprosessorer, PC-eksteriør, kontakter, brytere, TV, kontormaskiner, lamper, 

kabler etc. Isolasjonsmaterialer (EPS). Sportsutstyr. Lysskilt. Gulvbelegg, bowlingkuler, 

veggbelegg, møbler, avløpsrør, vannrør, takbelegg,  transportmidler, støvsugere, 

kaffemaskiner. Lakk, maling,  lim og fugemidler. [126] 

Gjelder alle brom. flammehemmere.: 2004: EE-prod. 210-220, bygningsmaterialer / isolasjon 

30?, Tekstiler ca. 0?, Transportmidler 30-50.  imp cellegummi: 25 [126] 

 

TBBPA er den bromerte flammehemmeren som utgjør den største bruksmengden av de 

bromerte flammehemmerne. Totalmarkedet for TBBPA i verden er anslått til 121 300 tonn i 

1999, fordelt med 13 800 tonn i Europa, 21 600 tonn i Amerika og 85 900 tonn i Asia. 

 

TBBPA brukes hovedsakelig i kretskort, men finnes også i kabinetter til PC-er.  [HC-3] 

4.14.1 Elektronikk 

Bruksområde 

Plastdeler i elektriske og elektroniske produkter som f.eks. halvledere, kretskort, kontakter, 

kabler og kabinetter, kan utsettes for sterk oppvarming gjennom kontakt med 

varmeelementer, strømførende komponenter osv.  De fleste plasttyper er brennbare, og for å 

redusere faren for brann tilsettes flammehemmere plasten. Bromerte flammehemmere er mye 

brukt pga. gode tekniske og brannhemmende egenskaper til lav pris. 

 

En undersøkelse utført av Association of Plastic Manufacturers in Europe (APME) i 2001 

viser at plast utgjør 20 % av alt elektrisk og elektronisk utstyr. Tilsvarende tall for 1980 var 

15 %. [HC-3] 
 

Forbruk og forbrukstendens 

Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kretskort brukt i EE-produkter i Norge i 

2001: 

 Kretskort i norskproduserte ferdigprodukter:     3 tonn 

 Kretskort i importerte ferdigprodukter:  150 tonn 

 Sum:     153 tonn 

Anslaget for kretskort i importerte ferdigprodukter er usikkert. 

 

Bakvegg og kabinett i TV-apparater har tidligere vært produsert i flammehemmende plast. I 

1997 var status at bromerte flammehemmere fortsatt ble bruket i disse delene i USA og 

Japan, mens apparater produsert i Europa ikke lenger inneholdt bromerte flammehemmere i 

kabinettet. Bruken i bakvegger var også sterkt redusert. Status i 2002 var at bromerte 

flammehemmere var helt ute av bruk i TV-apparater som produseres i Europa, mens de 

fortsatt brukes i apparater som er produsert i USA og Asia. 
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Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kabinetter til importerte EE-produkter i 

Norge i 2001: 

 TV-apparater:  6 tonn  Fordeling på ulike bromforb. ikke kjent. 

 Datamaskiner: 25 – 30 tonn Fordeling på ulike bromforb. ikke kjent. 

 Kopimaskiner: 5,5 tonn Hovedsakelig TBBPA 

 Faxmaskiner: 40 – 45 tonn  Hovedsakelig TBBPA 

Anslagene er usikre. 

 

Andre EE-produkter: 10 -20 tonn. Diverse småprodukter, deler (2001) 

 

Kabler:  Ikke påvist. Kan finnes i importerte kabler.  [HC-3] 

4.14.2 Fugemasser 

 
Det er ikke funnet opplysninger om forbrukt mengde av TBBPA i fugemasser. 

4.14.3 Gulvbelegg 

Levetid 

Gulvbelegg har en levetid på 15 - 25 år. 

 
Det er ikke funnet opplysninger om forbrukt mengde av TBBPA i gulvbelegg. 

4.14.4 Maling, lakk og lim 

 
Det er ikke funnet opplysninger om bruksområde og –mengde av TBBPA i maling, lakk og 

lim. 

4.14.5 Plastrør 

 
Det er ikke funnet opplysninger om forbrukt mengde av TBBPA i plastrør. 

4.14.6 Takbelegg 

 
Det er ikke funnet opplysninger om bruksområde og –mengde av TBBPA i takbelegg. 

4.14.7 Tapeter 

 
Det er ikke funnet opplysninger om bruksområde og –mengde av TBBPA i tapeter. 
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4.15 Tinnorganiske stoffer 

 
Tributyl- og trifenyltinnforbindelser (TBT, TFT) 

 

Bunnstoff, treimpregneringsmidler, trebeis, maling (i hovedsak antifoulingmaling), 

desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, rengjøringsmidler, [126] 

 

Bunnstoff 9 ?, treimpregnering 0,01 ?, Andre prod. 0 ? [126] 

 

Omsetning av tributyltinn-forbindelser, annet enn bunnstoff til båter [HC-1]: 

1995: 42 tonn 

2002: 1,1 tonn 

2003: 0 tonn 

4.15.1 Beis og lakk 

Bruksområde 
[70] omtaler (på side 14) at organiske tinnforbindelser brukes i noen beiser og lakker, men gir ikke 
ytterligere opplysninger om dette. 

Tinnorganiske stoffer (tributyltinn-naftenat) tilsettes løsemiddelbaserte beiser og lakker for å 

forhindre mugg eller soppangrep på trevirke. 

I det minste en produsent har forsøkt å erstatte organotinn med andre stoffer, men har etter en 

tid gått tilbake til organotinn pga. av at erstatningene ikke ga  tilfredsstillende resultater. 

 

Levetid 

De tinnorganiske stoffene gjenfinnes i trevirket i hele trevirkets levetid.  Levetiden settes til 

50 år. 

 

Tilgjengelighet 

Lite biologisk tilgjengelig under bruk.  Brenning av behandlede materialer vil frigjøre 

tinnoksid. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Forbruket i Norge startet i begynnelsen av 60-tallet.  Det er innhentet tall fra 3 produsenter, 

og gjennomsnittlig har forbruket ligget på 3 tonn.  Noen av produsentene har gått over til 

andre stoffer nylig. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde tinnorganiske stoffer i impregnert trevirke i bygningsmassen er beregnet 

til opptil 100 tonn tinn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Tall oppgitt fra produsentene er lagt inn i en regnearkmodell og summert.  Det er antatt at 
produksjonen startet i 1960 og ble avsluttet i 1993, samt at det er 21% tinn i TBT-naftenat. 

4.15.2 Fugemasse 

4.15.3 Impregnert trevirke 

Bruksområde 

Bis-tri-n-butyltinnoksid eller tri-n-butyltinnnaftenat er de vanligste midlene som brukes til 

vakuumimpregnering av trevirke.  Kravet fram til 1989 var at behandlet tre skulle inneholde 

ca. 0,1% av disse stoffene i de ytterste 10 mm av trevirket [124].  Etter 1989 er dette redusert 

til 5 mm. 

 

Levetid 

Levetiden antas å ligge på 30 - 40 år. 
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Tilgjengelighet 

Lite biologisk tilgjengelig under bruk.  Brenning av impregnerte materialer vil frigjøre 

tinnoksid [70]. 

 

Forbruk og forbrukstendens 

Produksjon i Norge var på 28.000 m3 i 1991 og 30-40.000 m3 i årene før, eller 6 tonn tinn i 

1985 og 5 tonn tinn i 1991 [70]. 

Eksport og import av ferdigvarer er ikke medregnet. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde tinnorganiske stoffer i impregnert trevirke i bygningsmassen er beregnet 

til 60 tonn tinn.  Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Omsetningstallene til Treteknisk Institutt er summert, men det er ikke korrigert for import eller 
eksport av ferdigvarer.  Dette kan utgjøre en hel del. 

4.15.4 PVC-plast 

Bruksområde: PVC 

Tributyltinnoksider brukes til stabilisering av klar PVC, i konsentrasjoner på 1,2 vektprosent 

[70].  Slik plast brukes hovedsaklig i plastflasker [92].  Bly er imidlertid den vanligste 

stabilisatoren for PVC til BA-formål.  [70] oppgir at det ikke brukes tinnorganiske 

forbindelser til norsk PVC-produksjon som går til BA-bransjen. 

Tributyl/trifenyltinn, dioktyl-, dibutyl- og dimetyltinn står på miljømyndighetenes OBS-liste 

(B-lista) (stoffer hvor utslippene skal vesentlig reduseres innen 2010).  Stoffene er giftige for 

vannlevende organismer, lite nedbrytbare og bioakkumulerbare.  En av stabilisatorene, 

dioktyltinn, er toksisk for immunsystemet [30].  Slike effekter er ikke registrert ved den andre 

tinnstabilisatorene (dimetyltinn, dodecyltinn og monobutyltinn). 

 

Bruksområde: Polystyren, polyurethan, epoksy og silikon. 

Tinnorganiske forbindelser brukes som akselerator i ovennevnte stoffer i mengder på 0,1 - 

0,2 vektprosent.  Bruksområdet er møbler, madrasser, isolasjonsmatter mm [70]. 

 

Levetid 

Trolig kort. 

 

Tilgjengelighet 

Bruksområdet i BA-bransjen er trolig lite. 

 

Forbruk og forbrukstendens: PVC 

Registrert forbruk i 1989 var 200 kg [48].  Andre tinnorganiske produkter kan brukes til 

stabilisering av PVC, men forbruk er ikke oppgitt. 

 

Forbruk og forbrukstendens: Polystyren, polyurethan, epoksy og silikon. 

Forbruket var på 3 tonn dialkyltinn i 1985, og 2,5 tonn i 1991 [70]. 

 

Akkumulert mengde 

Akkumulert mengde tinnorganiske stoffer i plast i bygningsmassen er antatt å være så lite at 

vi ser bort i fra det. 



Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007         Hjellnes Consult as 

 

Side 73 av 79 

5 LITTERATUR OG REFERANSER  

 
[HC-1]: SFT: Miljøgifter i produkter – Data for 2003. Del I og del II. TA-2087/2005, ISBN 

82-7655-254-4 

 

[HC-2]: www.miljostatus.no 

 

[HC-3]: Bruken av bromerte flammehemmere i produkter – Materialstrømsanalyse, TA-

1947/2003 

 

[HC-4]: Kvantifisering av enkelte typer farlig avfall på avveie, TA-1981/2003, ISBN 82-

7655-476-8 

 

[HC-5]: Stiftelsen Østfoldforskning: Kartlegging av farlege kjemikaliar i utvalgte bygg- og 

anleggsmateriale: Materialstraumsanalyse 2002”, TA 1992/2003, ISBN 82-7655-225-0 

 

[HC-6]: Nasjonal handlingsplan for bygge- og anleggsavfall, 15.05.2007 

 

[HC-7]: Svensk Planglasförening, PCB i isolerrutor, 06.12.2007 

 

[HC-8]: Konsekvensvurderinger av forslag til forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter, 

SFT, 31.05.2007 

 

[HC-9]: Har kartlagt kilder til miljøgiften PFOA, SFT, 10.01.2008 

 

[HC-10]: Vurdering av kostnader og nytte forbundet med forslag til forbud mot 

dekabromdifenyleter (deka-BDE) 

 

 

Rapporter som ble gjennomgått i 2007: 
 

01. Assessment of the Sources osv. 2000 

      Forfatter: Eva Brorstrøm Lundèn, Fran Wania, Josef Pacyna og Terry Bidlema. 

      Utførende institusjon: IVL, NILU og Lancaster University 

      ISBN: 92-893-0428-6 

 

02. Bromerte flammehemmere 1999 

      Saksbehandler: Birgitte Juhl 

      Utførende institusjon: Hjellnes COWI 

      Utgiver: SFT 

              

03. Bruken av bromerte flammehemmere i produkter 2003 

      Utgiver: SFT 

 

04. Bygningers og byggematerialers levetid 1997 

      Kontaktperson: Haldor Gudmundsson 

      Utgiver: Arbeidsrapport fra Miljøstyrelsen 

 

05. CFC in Polymeric foams kemisk analys 1989 

      Forfatter: Mats Olsson, Margret Månsson og Bjørn Lundgren 

      Utførende institusjon: Statens provningsanstalt 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

 

06. Chloro-organic used as flame retardants 1995 

      Forfatter: Astri Huse 

      Utførende institusjon: Østlandskonsult 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

      ISBN: 92 9120 7861 

 

 

http://www.miljostatus.no/


Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007         Hjellnes Consult as 

 

Side 74 av 79 

07. Chloro-organic used as pigments 1995 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

      ISBN: 92 9120 785 2 

 

08. Destruktion av Halon i Norden 1990 

      Forfatter: Jan Bergstrøm, Raine Harju, Eva Hydèn 

      Utførende institusjon: Miljøkonsulterna i Studsvik AB 

      Utgiver: Nordisk Ministerråd 

      ISBN: 877303 3979 (DK) 

      ISBN: 917996 203 3 (S) 

 

09. Effects on Reproduction of Tri and Tetrechloroethylene 1990 

      Forfatter: Lars Freij 

      Utførende institusjon: Swedish National Chemical Inspectorate 

      Utgiver: Nordic Council of Ministery 

      ISBN: 8773 03 4304 (DK) 

      ISBN: 9179 96 211 (S) 

 

10. Farlig avfall  

 

11 .Forslag til forbud mot visse miljøgifter i forbrukerprodukter 2007 

      Saksbehandler: Inger Grethe England 

      Utgiver: SFT 

 

12. Health Effects of selected chemicals 1993 

      Forfatter: Søderlund, Larsen, Gillner, Loeper, Josefsson, Elvestad, Engel Hansen, 

Mortensen. 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

      ISBN: 9291 20 324 6 

 

13. Health Effects of Selected Chemicals Hazardous to the Environment 1997 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

      ISBN: 92-893-0114-7 

 

14. Isolasjonsmaterialer av trevirke 2007 

      Forfatter: Bjørn Berge 

      Utførende institusjon: Gaia Lista 

 

15. Kartlegging av farlege kjemikalier i utvalgte bygg og anleggsmateriale. 2002 

      Forfatter: Ingunn Saur Modal 

      Utførende institusjon: Stiftelsen Østfold forskning 

      Utgiver: SFT 

      ISBN: 82-7655-225-0 

 

16. Kemi i byggeri 2007 

      Forfattere: Tørsløv, Winther Nilsen, Møller, Rasmussen, Engelund, Høglund, og Hansen. 

      Utførende institusjon: CETOX, DHI og statens byggforskningsinstitutt. 

      Utgiver: Miljøminesteriet 

 

17.Kemikalier i tekstiler – redovisning av et regeringsuppdrag 1997 

      

18. Kemikalier i tekstiler 2000 

      Forfattere: Larsen, Hellveg, Pedersen, Buchardt Boyd, Lauresen, Hansen. 

      Utførende institusjon: DHI, Teknologisk Institutt, Dansk toksikologi senter 

 

19.Konsekvensutredning av følgende miljøgifter 

 

20. Konsekvensvurderinger av forslag til forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter 

 

21. Konsekvensvurderinger av forslag til forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter 

      Utgiver: SFT 

 

22. Kortlægning af forurensende stoffer i bygge og anlægsaffald 2006 

      Forfattere: Strufe, Trap, Lauritsen,  

      Utførende institusjon: Golder Associates AB 



Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007         Hjellnes Consult as 

 

Side 75 av 79 

      Utgiver: Miljøminesteriet 

 

23  Kvantifisering av enkelte typer farlig avfall på avveier 2003 

      Forfatter: Tom Johansen 

      Utførende institusjon: Norsas 

      Utgiver: SFT 

      ISBN: 82-7655-476-8 

 

24. Kviksølvholdige affaldsstrømme i Norden 1992 

      Utarbeidet av: Rasmussen og Krûger 

      Utgiver: Nordisk Ministerråd 

      ISBN: 9291 20 101 4 

 

25. Mapping and release of chemical substances from products made of chloroprene 

2004 

      Forfatter. Nils Nilsson og Vibeke Pedersen 

      Utførende institusjon: Danish Technological Institute 

      Utgiver: Danish Ministry of Environment 

 

26. Mercury in Soil 1991 

      Forfattere: Rundgren, Ruhling, Schluter, Tyler 

      Utførende institusjon: University of Lund, Swedish Water and Air Research Institute, 

University of Oslo 

      Utgiver: Nordic Council of Ministries 

      ISBN: 87 7303 6560 (DK) 

      ISBN: 91 7996 414 1 (S) 

 

27. Methods of Analysis for Trace Amounts of CFC in Polymeric Foams 1988 

      Forfatter: Jacobsson, Månsson og Olsson 

      Utgiver: The Nordic Council 

      ISBN: 87 7303 561 0 (DK) 

      ISBN: 91 7996 329 3 (S) 

 

28. Miljøgifter i produkter 1999 

      Forfatter: Astri Huse og Siri Aas Aune 

      Utførende institusjon: Inter Consult Group ASA 

      Utgiver: SFT 

 

29. Miljøgifter i produkter - data for 2003 

      Forfatter: Juliussen, Huse og Aune 

      Utførende institusjon: SFT 

      Utgiver: SFT 

      ISBN: 82-7655-254-4 

 

30. Miljøgifter i produkter 2004 

      Forfatter: Astri Huse, Siri Aas Aune 

      Utførende institusjon: Interconsult 

      Utgiver: SFT 

      ISBN: 82-7655-222-6 

 

31. Miljørisiko ved perfluorerte alkylstoffer 

      Forfatter: Herzke, Schlabach, Mariussen, Uggend og Heimstad 

      Utførende institusjon: NILU 

      Utgiver: NILU 

      ISBN: 978-82-7655-301-7 

      

32.Ny kunnskap om polyfluorerte forbindelser  

     Utgiver: SFT 

 

33.Perfluorerade ämnen – användningen i Sverige 2006 

     Utgiver: Kemikalieinspektionen 

     ISSN: 0284-1185 

 

34. Toxic trace elements and chlorinated hydrocarbons 1988 

      Forfatter: Semb og Pacyna 



Byggemiljø Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg, 2007         Hjellnes Consult as 

 

Side 76 av 79 

      Utgiver: Nordic Council of Ministers 

      ISBN: 87 7303 221 2 (DK) 

      ISBN: 91 7996 072 3 (S) 

 

35. Tungmetaller i affald 2003 

      Forfatter: Dahl Thomsen, Lassen, Holst og Hauge 

      Utførende institusjon: COWI AS og I/S Vestforbrænding 

      Utgiver: Miljøstyrelsen 

 

36.Undersøkelse av PFAS utslipp fra PTFE- belegningsindustri 2007 

     Utførende institusjon: Molab 

     Utgiver: SFT 

     ISBN: 978-82-7655-297-3 

 

37.Vurdering av konsekvenser av et generelt forbud mot kvikksølv i produkter.  2006 

     Utgiver: SFT 

 

38. Vurderinger av kostnader og nytte forbundet med forslag til forbud mot 

dekabromdifenyleter. 2005 

 


