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Tidligere brukte vi ”helsebaserte 
tilstandsklasser”



Nå bruker vi ECHA-databasene

• ECHA = European Chemical Agency

• Forum-prosjekt, alle må ikke finne opp hjulet 
på nytt..

• Samarbeidsprosjekt med Norsk Forening for 
Farlig Avfall (NFFA)

• Ble sendt ut på høring før jul (i regneark-form)

• Vil bli lagt ut på NFFAs hjemmesider til 
oppslag





Resultater

• For mange stoffer er det ingen endring i 
grenseverdiene

• For noen stoffer har grenseverdien gått opp

• For andre stoffer har grenseverdien gått ned

• DINP og noen andre stoffer har fått 
grenseverdi





Utfordring:

• ECHA-databasen er et levende dokument –
hvordan sikre at vi alltid er oppdatert?

• Vi kan søke i databasen, men det vi ser er kun 
et skjermbilde, som vi må finne tekststrengen i 
– dette er en usikker metode

• Vi skal undersøke om vi kan få tilgang til ECHA-
dataene ”ad bakveien”, slik at vi søker i selve 
databasen

• Målsettingen er å være oppdatert hver måned



Neste skritt:

• Å legge grense-verdiene 
inn i HCs sjekkliste

• Knytte dataene til årstall 
eller andre relevante 
opplysninger

• Problem: Lovforståelse 
av kapittel 11 og andre 
relevante bestemmelser

• Hva er et ”produkt”?



Norske forskrifter før og etter EU

• Tidligere har norske forskrifter vært mulig å 
forstå

• Implementering av EU-direktiver snur dette på 
hodet - det blir ”gresk”



«Egenskaper som gjør avfall farlig

Ved vurderingen av om avfall som nevnt i § 11-2 bokstav b 

og vedlegg 1 nr. 3 annet ledd bokstav a skal klassifiseres 

som farlig, gjelder vedlegg III til direktiv 2008/98/EF som 

endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014, med unntak for 

HP 1, HP 9 og HP 15. Med koder for fareklasser, 

farekategorier og faresetninger menes koder nevnt i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Ved 

vurderingen etter første punktum kan følgende merknader 

i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt de 

passer, tas i betraktning:

 Avsnitt 1.1.3.1; merknad B, D, F, J, L, M, P, Q, R og U,

 Avsnitt 1.1.3.2; merknad 1, 2, 3 og 5.

Ved vurderingen av HP 14 miljøskadelig etter første ledd, 

gjelder følgende konsentrasjonsgrenser jf. vedlegg VI til 

direktiv 67/548/EØF:





EU-forslag på høring

• Additive verdier!



Takk for oppmerksomheten!


