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Fra en miljøkartleggers hverdag :



Innhold

• Når blir bygg- og anleggsavfallet farlig? 

• Hvordan avdekke om noe er farlig avfall?

• Hva inneholder den nye veilederen ? 

• Hvem er veilederen beregnet for ? 

• Praktiske og konkrete eksempler fra Avfallstabellen



Problemstillingen



Avfallsforskriften – kapittel 11

§ 11-2  Virkeområde og definisjon av farlig avfall

Med farlig avfall menes

a) avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til 
vedlegg 1 til dette kapitlet,

b) annet avfall som skal klassifiseres som farlig i 
henhold til vedlegg 2 nr. 1 til dette kapitlet.



Avfallsforskriften – kapittel 11
§11-2  Definisjon av farlig avfall

a) Klassifisert som farlig etter den europeiske avfallslisten (EAL) – merket med 
stjerne

b) Eller klassifisert som farlig etter CLP sammen med avfallsdirektivets 
vedlegg 3

• CLP – her klassifiseres stoffenes egenskaper og de gis faresetninger

• Avfallsdirektivet vedlegg 3 – liste over egenskaper som gjør at avfall 
klassifiseres som farlig avfall. Her finnes faresetningenes grenseverdier.



Speilinngang

• Avfall som kan tilhøre ulike 
avfallskoder hvorav minst én 
er merket med stjerne (og én 
ikke er det)



Det finnes ikke grenseverdier for stoffer

• med noen unntak:

Avfallsforskriften kapittel 11 
vedlegg 2 nr. 2



Det finnes grenseverdier for faresetninger  («H-setninger»)



Faresetninger

• summeringsregel for noen egenskaper

• sammenstille faresetningene for de 
aktuelle kjemiske stoffene

Summeringsregelen gjør det vanskelig å si hva 
som er strengeste grenseverdi for et stoff: det 
avhenger av hvilke andre stoffer som er tilstede i 
avfallet.

MEN, dersom et stoff ikke har faresetninger 
knyttet til summering, kan strengeste grenseverdi 
for et enkeltstoff oppgis.

Akutt giftighet
H300
(acute tox 1)

Organtoks.
H370
(STOT SE 1)

Irriterende
H314
(skin corr. 1A)

Grenseverdi



Metode 1 – C&L Inventory

Må bruke engelske navn på stoff/forbindelser

(1272/2008: CLP vedlegg VI)Hvordan finne stoffenes faresetninger - primær metode





Ferdig nå?

Harmonisert (blå) eller selvklassifisert (gul) – hva så?

Se Miljødirektoratets veileder
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/Klassifisering-av-farlig-avfall-basert-pa-innhold-av-farlige-stoffer/



Sammenstilling og summering



Metode 2:   Veileder  – Hva gjør avfall 
farlig

Veilederens innhold
1. Veiledningstekst om gjeldende 

regelverk og hvordan avfallet klassifiseres
inkl. henvisninger

2. Oppslagstabeller 
• en sammenfatning av dagens status for faresetninger for et utvalg 

uorganiske stoffer (113)
• en sammenfatning av dagens status for faresetninger for et utvalg 

organiske stoffer (61)
• en sammenfatning av dagens status om stoffers egenskaper, 

faresetninger og tilhørende grenseverdier for når avfall skal 
klassifiseres som farlig

• en avfallstabell med utfyllende informasjon om en rekke avfallstyper 



Forklaringsnøkkel



For noen faresetninger må man også vite farekategorien – disse er spesifisert i veilederen der det er aktuelt



Tabell for uorganiske (og for organiske) 
stoffer



Avfallstabellen





Hvem kan ha nytte av veilederen:

• Avfallsbransjen

• Rådgivere

• Entreprenører

• Andre



Eksempel 1

Bygning fra 1995

Fuge  mellom 
vindusramme
og teglsteinsvegg





Fra  Avfallstabellen,   «Fugemasse»



Laboratorieanalyse av fugen :



DIDP:  150000 > 2500 
mg/kg
=> Fugen er farlig avfall



Eksempel 2
Opprydding av en gammel fyllplass ved et gartneri



Analyser av avfallet:

Av forskriftens vedlegg 2 annet ledd framgår at:
Avfallet inneholder regulerte stoffer HCB og DDT
Men ingen med konsentrasjoner over de spesifikke grenseverdiene



Grenseverditabell veileder

• Over den nederste grensen for farlig avfall for minst et stoff => Farlig avfall
• Under den nederste grensen for farlig avfall for alle stoffer: Er det flere stoffer 

med høye konsentrasjoner men ikke over grensen for farlig avfall for 
enkeltstoffene? Sjekk om stoffene skal summeres. Sum over grensen for farlig 
avfall => Farlig avfall



Søk i C&L Inventory
eller NFFAs og Forum for miljøkartlegging’s liste





Sammenstilling og summering

=>  Farlig avfall



Eksempel 3

Avfallstabellen
(nesten 100 
forskjellige 
avfallstyper)



Vinyl  gulvbelegg



Vinyl gulvbelegg





(Nesten) Alt  vinyl  gulvbelegg  er  farlig avfall
, uansett  produksjonsår



Oppsummering

Ny veileder: Klassifisering av farlig avfall

1. Veiledningstekst om hvordan avfallet klassifiseres
inkl. henvisninger

2. Oppslagstabeller 
• uorganiske stoffer (113)
• organiske stoffer (61)
• en avfallstabell med utfyllende informasjon om nesten 100 

avfallstyper 



Takk for 
oppmerksomheten !
steinar.amlo@norconsult.com


