
multiconsult.no

Kartlegging av utvalgte typer farlig avfall
Byggavfallskonferansen 2019

Sabina Syed

5. februar 2019



multiconsult.no

2

Farlig avfall i næringsbygg og småhus
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Utvalgte typer farlig avfall

• Polyflourorerte forbindelser (PFAS): PFOS og PFOA
• Nanomaterialer
• SF6-gass
• HFK-gasser
• Krom(VI) (Eirik Wærner presenterte dette tidligere i dag)

Rapport utarbeidet for: 
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Mer informasjon i rapporten!
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PFAS - generelt
• Fellesbetegnelse for over 3 000 beslektede stoffer. 
• Største forbruket har vært til brannslokkingsskum og 

impregnering av klær og tepper.
• Rester fra brannslokkingsanlegg = Farlig avfall.
• Utenlands produsert maling inneholder så lite PFAS at 

det ikke er deklarasjonspliktig, dermed ikke farlig avfall.
• Industrien har erstattet PFOS og PFOA med andre 

forbindelser i PFAS-gruppen.
• Behov for å undersøke bruken av de nye stoffene. 

Myndighetenes 
prioritetsliste: 
- PFOS i 2002
- PFOA i 2007



multiconsult.no

5

PFAS - bruksområder

• PFAS produseres ikke i Norge.
• Finnes lite data som beskriver 

mengdene perfluorerte stoffer 
som brukes i produkter. 

• Tidligere innhentet data fra 
produktregisteret (2002) viser at 
totalmengden importert PFAS til 
Norge var på 23-26 tonn fordelt 
på bruksområdene i tabellen. 
(Ferdigimpregnerte tepper og 
tekstiler er neppe med i disse 
tallene.)

Bruksområde Årlig 
omsetningsmengde 

(2002), tonn PFAS
Brannslukkingsmidler 15

Impregnering av tekstiler 7 – 10

Impregnering av tepper 0,4

Impregnering av lær < 0,1

Impregneringsprodukter for 
privat bruk 

0,2

Gulvvoks og polish 0,2

Avfettings- og 
rengjøringsmidler 

< 0,1

Maling, lakk og lignende < 0,1

Impregnering av papir Ukjent

Elektronikkindustri < 0,1

Totalt 23,2 – 26,2
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PFAS – grenseverdier farlig avfall

Produktgruppe PFAS-innhold Farlig avfall?
Rester i brannskumanlegg 2 % - 6 % løsning med PFAS 

i skumproduktene
Farlig avfall

Håndholdte 
brannskumflasker

2 % - 6 % løsning med PFAS 
i skumproduktene

Farlig avfall

Malt betong/mur 0,01 % - 0,3 % PFAS i noen 
malingsprodukter

Ikke farlig avfall pga. 
lav konsentrasjon i 
produktene 

Malt/lakkert trevirke 0,01 - 0,3 % PFAS i noen 
malingsprodukter

Ikke farlig avfall pga. 
lav konsentrasjon i 
produktene

Tepper og møbler Høyeste kjente verdi (EU, 
2011) 88 mg/kg ved en 
15% PFAS-løsning 

Ikke farlig avfall 
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Nanomaterialer - generelt

• «En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som 
en fotbolls storlek till jordens.” (Kemikalieinspektionen)

• Svært små materialer (kun noen få atomer i størrelse). 
• Brukes fordi de har spesielle egenskaper; f.eks. gi bedre isolering, 

mindre bruk av kjente miljøfarlige stoffer, glattere overflater som 
trenger mindre vedlikehold.

• Finnes i røyk fra skogbrann, eksos fra kjøretøy etc. 
• Egentlig ikke noe nytt fenomen; nanomaterialer har blitt brukt i 

mange hundretalls år.
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Nanomaterialer – generelt

• Vi vet lite om hvordan nanomaterialer
oppfører seg i miljøet. 

• Generelt sett vil et nanomateriale være 
farlig dersom 
makrostørrelsesmaterialet også er det.

• Økt etterspørsel.
• Ikke alltid lett å se at et produkt 

inneholder nanomaterialer. 
• Klassifisering
- Ikke mulig etter kjemisk 

sammensetning eller struktur
- En- to eller tredimensjonale

År Etterspørsel (US dollar)

Generelt Bygg og anlegg

2006 1 milliarder 0,03 milliarder

2011 4,2 milliarder

2025 100 milliarder 7 milliarder
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Er nanomaterialer farlige?

• Ingen nanomaterialer er så vidt 
vi vet definert som farlige stoffer, 
og dermed har de heller ikke H-
setninger.

• H-setninger er grunnlaget for å 
finne statistikk, og for at det skal 
finnes et sikkerhetsdatablad som 
gir opplysninger om 
innholdsstoffer.

• ECHA REACH databasen kun 
inneholder 23 oppføringer av 
nanomaterialer.

• Svar: Vi vet ikke. 
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Nanomaterialer: bruksområder i byggenæringen

Nanomateriale Produktgrupper
SiO2 Betong, overflatebehandling (bl.a. maling, polish), isolasjon, glass

Nano-ZnO Overflatebehandling, behandlet trevirke, utendørsmaling og trolig 
vinduer og keramikk

Nano-TiO2 Overflatebehandling (bl.a. maling), belegningsstein, asfalt, støyskjermer, 
tunneler, glass, behandlet trevirke, selvvaskende vinduer, keramikk, 
innendørsmaling

Nano-sølv Overflatebehandling, glass, innendørsmaling og antimikrobiell maling, 
og kanskje vinduer og keramikk

Aluminiumoksid Overflatebehandling
Karbon fluorid polymerer Overflatebehandling, glass
Nano-leire Overflatebehandling, behandlet trevirke
Nano-CeO2 Behandlet trevirke
Nano-tungsten oksid Glass
Nano-metall (uspesifisert) Glass
Karbonnanorør Erstatning for stål, antistatisk og antibegroingsmidler, lim (epoksy)

Carbon black Farger og pigmenter
Nanomaterialer ikke nevnt ovenfor Baderomsfliser
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Nanomateriale: Silisiumoksid

• Brukes til impregnering av tre og betong fordi det herder 
overflaten på materialet de påføres, ved at de trenger 2-3 mm 
ned i materialet og danner en hard silikatstruktur.

• Kan også brukes som tilsetningsstoff i betong for å gjøre den mye 
sterkere, forhindre korrosjon m.m.

• Produktene har en levetid på 10-15 år, og de kan kun fjernes ved 
høvling eller sliping av overflaten.
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Nanomateriale: Silisiumoksid

• Aerogel isolasjon som erstatning for mineralull er et kommende 
vekstområde, fordi man sparer mye plass i ytterveggene, som heller 
kan bli bruksareal.

• Bildet viser til venstre standard isolasjon og til høyre vakuum-
isolasjon, det er lett å se hvor mye mindre plass det tar.
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SF6-gass: Høyspentanlegg

• Global Warming Potential = 
ca. 23 000 CO2-ekv.

• Vanligste bruken i 
høyspentbrytere- og anlegg.

• GIS-anlegg opp til 500 kg SF6.
• Finnes også i nettstasjoner 

(bilde) (3-5 kg SF6).
• Disse kan finnes i bygg.
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SF6-gass: Isolérglassvinduer

• Isolerglassvinduer (1975-2002) (produksjon forbudt i 2003)
• Grenseverdi farlig avfall = 0,1 %.  Kan være mer i ett vindu!

«Fun facts»:
Ett knust SF6-vindu 

tilsvarer 500 mil med bil!
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HFK-gasser i varmepumper
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HFK-gasser i varmepumper

• For rundt 50 år siden benyttet man i stor grad klorfluorkarboner 
(KFK), fordi disse var stabile og uproblematiske i bruk. 

• Montrealprotokollen  (mindre ozonnedbrytende) klimagasser.
• Erstatningsmedier: GWP mellom 1300 og 3800.
• De naturlige kuldemediene ammoniakk, propan og CO2 har 

derfor fått en renessanse.
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HFK-gasser som farlig avfall

• Alle ozonnedbrytende stoffer har faresetningskode H420. 
• Mer enn 0,1% (1000 mg/kg) leveres som farlig avfall – dvs. i 

praksis alt.
• Levetid varmepumper ca. 12-20 år.
• Estimert at det oppstår ca. 50 tonn farlig avfall fra varmepumper 

årlig, som vil øke til 80-90 tonn om noen få år.
• Mengdene er trolig noe høyere, fordi ikke alle leverandører er 

medlemmer i Norsk varmepumpeforening, og derfor ikke 
rapporterer sin omsetning.
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Konklusjon

• PFAS i maling og gulvtepper ikke er noe tema pga. at 
konsentrasjonene er så lave. PFAS er relevant i 
brannslokkesammenheng.

• Nanomaterialer: Fått litt mer oversikt, men trenger videre 
utredning om toksisitet etc. 

• SF6: Vi har funnet noe info om trafoer, slik at til en viss grad er i 
stand til å bestemme slike. På isolerglass har vi funnet ut av alt 
en miljøkartlegger trenger å vite for å «artsbestemme» slike 
vinduer.

• For HKF oppsummerer rapporten mengder og prognose for bruk 
i varmepumper.
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Takk for meg! 


