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

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

                                                                             www.byggemiljo.no  tlf.: +47 970 05 580    1 

Vedlegg område 1  
Farlig avfall og miljøgifter 
 
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP4) 2017 – 2020 
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 2013 – 2016 
 
 
 
 

                        
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versjon 1 NHP3 2013-2016 
Versjon 2 NHP4 2017-2020   
Februar 2019  

Vedlegg til:  
ISBN 978-82-998086-4-4 og ISBN 978-82-998086-7-5 
NHP-nettverket C/O NFFA  
www.byggemiljo.no  

Faktanotat prioriterte avfallstyper 
 



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

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

                                                                             www.byggemiljo.no  tlf.: +47 970 05 580    2 

post@nffa.no  

 

Innhold 
Deltakere område 1 – Farlig avfall og miljøgifter (FA-gruppen) ................................................................ 5 

1 Asbest ................................................................................................................................................. 7 

1.1 Beskrivelse av stoffet asbest ..................................................................................................... 7 

1.2 Helse og miljømessige konsekvenser ....................................................................................... 7 

1.3 Avfallstyper ............................................................................................................................... 8 

1.4 Lovverk ...................................................................................................................................... 9 

1.5 Håndtering av avfall med asbest ............................................................................................ 10 

1.6 De vanligste forekomstene ..................................................................................................... 10 

1.7 Mengder avfall med asbest 2009 – 2017 -deklarerte og eksporterte .................................... 15 

1.8 NHPs tiltak for BA-avfall med asbest ...................................................................................... 16 

2 Fugematerialer ................................................................................................................................. 16 

2.1 Beskrivelse av miljøgiften ....................................................................................................... 16 

2.2 Helse og miljømessige konsekvenser ..................................................................................... 16 

2.3 Avfallstyper ............................................................................................................................. 16 

2.4 Lovverk .................................................................................................................................... 16 

2.5 Håndtering av fugeavfall ......................................................................................................... 16 

2.6 De vanligste forekomstene av fugemasser ............................................................................. 17 

2.7 Mengder avfall av fugemasser   -deklarerte og eksporterte .................................................. 17 

2.8 NHPs tiltak for BA-avfall med fugematerialer......................................................................... 18 

3 Kuldeanlegg og varmepumper ......................................................................................................... 19 

3.1 Beskrivelse av miljøgiften ....................................................................................................... 19 

3.2 Helse og miljømessige konsekvenser ..................................................................................... 19 

3.3 Avfallstyper ............................................................................................................................. 19 

3.4 Lovverk .................................................................................................................................... 19 

3.5 Håndtering av avfall med f-gasser .......................................................................................... 19 

3.6 De vanligste forekomstene ..................................................................................................... 20 

3.7 Mengder avfall med fluorholdige gasser 2009 – 2017 -deklarerte og eksporterte ............... 20 

3.8 NHPs tiltak for BA-avfall i form av kuldeanlegg og varmepumper ......................................... 21 

4 Oljefylte kabler, nedgravde .............................................................................................................. 22 

4.1 Beskrivelse av miljøgiften ....................................................................................................... 22 

4.2 Helse og miljømessige konsekvenser ..................................................................................... 22 

4.3 Avfallstyper ............................................................................................................................. 22 

4.4 Lovverk .................................................................................................................................... 23 

4.5 Håndtering av avfall med oljekabler ....................................................................................... 23 

mailto:post@nffa.no


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

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

                                                                             www.byggemiljo.no  tlf.: +47 970 05 580    3 

4.6 De vanligste forekomstene ..................................................................................................... 23 

4.7 Mengder avfall av oljefylte kabler .......................................................................................... 24 

4.8 NHPs tiltak for BA-avfall i form av oljekabler ......................................................................... 24 

5 Isolasjon med miljøfarlige stoffer .................................................................................................... 25 

5.1 Omfang ................................................................................................................................... 25 

5.2 Beskrivelse av miljøgiftene ..................................................................................................... 25 

5.3 Helse og miljømessige konsekvenser ..................................................................................... 25 

5.4 Avfallstyper ............................................................................................................................. 26 

5.5 Lovverk .................................................................................................................................... 27 

5.6 Håndtering av avfall med polyuretanskum............................................................................. 27 

5.7 De vanligste forekomstene ..................................................................................................... 28 

5.8 Mengder avfall isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 2009 – 2017 -
deklarerte og eksporterte .................................................................................................................... 32 

5.9 NHPs tiltak for BA-avfall med KFK-, HKFK- og SF6 ................................................................... 33 

6 BA-avfall med bromerte flammehemmere ...................................................................................... 34 

6.1 Beskrivelse av miljøgiften ....................................................................................................... 34 

6.2 Helse og miljømessige konsekvenser (spesielt for avfall med bromerte flammehemmere) . 34 

6.3 Avfallstyper ............................................................................................................................. 34 

6.4 Lovverk .................................................................................................................................... 34 

6.5 Håndtering av avfall med bromerte flammehemmere .......................................................... 35 

6.6 De vanligste forekomstene ..................................................................................................... 35 

6.7 Mengder avfall med bromerte flammehemmere 2009 – 2017 -deklarerte og eksporterte .. 39 

6.8 NHPs tiltak for BA-avfall med bromerte flammehemmere .................................................... 40 

7 Forurenset betong og tegl ................................................................................................................ 41 

7.1 Definisjon av betong og teglavfall .......................................................................................... 41 

7.2 Beskrivelse av avfallstypen ..................................................................................................... 41 

7.3 Vanlig håndtering av betongavfall .......................................................................................... 42 

7.4 Lovverk .................................................................................................................................... 43 

7.5 Mengder betong- og teglavfall 2009 - 2017  .......................................................................... 44 

7.6 Mengder forurenset betong og teglavfall .............................................................................. 45 

7.7 Mengder PCB- og PCT-holdig avfall 2009 - 2017   -deklarerte og eksporterte ....................... 46 

7.8 NHPs tiltak for betong og tegl ................................................................................................. 46 

8 Impregnert trevirke .......................................................................................................................... 48 

8.1 Beskrivelse av avfallstypen ..................................................................................................... 48 

8.2 Lovverk .................................................................................................................................... 49 

8.3 Mengder impregnert trevirke 2009 – 2013 -deklarerte og eksporterte ................................ 50 

8.4 NHPs tiltak for impregnert trevirke ........................................................................................ 52 

9 Vinduer/isolerglassvinduer forurenset med andre stoffer enn PCB ................................................ 53 



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

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

                                                                             www.byggemiljo.no  tlf.: +47 970 05 580    4 

9.1 Beskrivelse av avfallstypen ..................................................................................................... 53 

9.2 Lovverk .................................................................................................................................... 53 

9.3 Mulig gjenvinning av vinduer .................................................................................................. 54 

9.4 Avsetningsmuligheter glass .................................................................................................... 54 

9.5 Mengder forurensede klorparafinholdige vinduer 2009 – 2013 -deklarerte og eksporterte 55 

9.6 Utfordringer ............................................................................................................................ 56 

9.7 NHPs tiltak for forurensede vinduer med andre stoffer enn PCB .......................................... 56 

10 Litteraturliste .................................................................................................................................... 57 

 

  



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

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

                                                                             www.byggemiljo.no  tlf.: +47 970 05 580    5 

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

Deltagende organisasjon Forkort. Kommentar  

Avfall Norge  Deltager i gruppen i NHP3 og NHP4 

Byggenæringens Landsforening BNL Leder av NHP-nettverket i NHP4 

Forum for miljøkartlegging og –sanering   Deltager i gruppen i NHP3 og NHP4 

Glass og Fasadeforeningen GF Deltager i gruppen i NHP3 og NHP4 

Miljødirektoratet (observatør)   Observatør i gruppen i NHP3 og NHP4 

Norsk forening for farlig avfall NFFA Leder av gruppen i NHP3 og NHP4 

Norsk Industri  Leder av NHP-nettverket i NHP3 

Renas   Deltager i gruppen i NHP4 

Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Deltager i gruppen i NHP3 og NHP4 

Statens vegvesen SVV Deltager i gruppen i NHP3 og NHP4 

Statistisk sentralbyrå (observatør) SSB Observatør i gruppen i NHP3 og NHP4 

Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi VKE Deltager i gruppen i NHP4 

 
Dette notatet er forfattet av ansvarlig for FA-gruppen, NFFA v/ Marit Lindstad og Forum for 
miljøkartlegging og –sanering v/Steinar Amlo. Medlemmene i FA-gruppen (se tabell over) har vært 
sentrale i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av dokumentet. DiBK har medfinansiert arbeidet med 
notatet i 2018 (NHP4).  
 
Faktanotatet inneholder informasjon rundt prioriterte avfallstyper i NHP3 2013-2016 og  
NHP4 2017-2020 innenfor område 1 Farlig avfall og miljøgifter. Informasjonen underbygger de tiltak 
som prioriteres av FA-gruppen i de to planperiodene.    
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1 Asbest 
1.1 Beskrivelse av stoffet asbest 
Asbest er et mineral som finnes i spesielle steinavsetingger i nturen. Selv om det finnes 

asbestmineraler i norske fjell, er det bar ei lang som Kanada , Russland og Sør-Afrika at forekomstene 

er drivverdige. Omfattende gruvedrift og foredlingsanlegg må til for å fremsklaffe de fiberformige 

asbesten. En tysisk asbestfiber er ca. 1200 ganger tynnere enn et hår. Enkeltfibrene blandes gjerne 

med et materialer som binder dem sammen, slik at de kan brukes i ulike produkter. Sidene fibrene er 

så tynne og lette, dan de holde seg svevende i luften i mange timer etter de er frigjort og er bare synlig 

i mikroskop. Dette øker sjansen for at noen vil inhalere dem.  

 

Fra midten av 1930-årene utviklet asbest seg til et meget populært materiale fordi det sterkt, isolerte 

bra, tålte korrosjon og ikke minst; materialet brant ikke. Asbest ble tatt i allerede rundt århundreskiftet 

som isolasjon rundt dampkjeler og nådde størst utbredelse fra tiden før den andre verdenskrig og frem 

til midten på 1970-tallet. Fra asbesten ble tatt i bruk for vel hundre år siden, utviklet det seg rundt 

3000 produkter som inneholdt asbest. 

[De farlige fibrene, Norsk Asbestforum, Oslo 1997 ] 

 

1.2 Helse og miljømessige konsekvenser  
De miljømessige ulempene pga. asbest knytter seg først og fremst til uttak av asbestholdige berg. Slike 

ulemper kan være f.eks. store «sår» i landskapet og store hauger av gråberg. 

 

Eksponering for asbestfibre er det som forårsaker helsemessige konsekvenser. Slik eksponering er:  

• Primær eksponering; gruvearbeidere 
• Sekundær eksponering; yrkesmessig kontakt med asbest, f.eks i konstruksjonsbransjen 
• Tertiær eksponering; miljøeksponering, f.eks innånding av asbestforurenset luft 

Det er den sekundære og tertiære eksponeringen som kan ramme alle som arbeider med gamle 

bygninger og installasjoner, arbeidere i byggebransjen og i avfallsbransjen. De helsemessige 

konsekvensene av asbestholdige bygnings- og installasjonsdeler kan deles i tre faser; 

Fase 1. Riving og transport ut av bygget 

Fase 2. Transport til avfallsmottak 

Fase 3. Håndtering på avfallsmottak 

 

Negative helsemessige konsekvenser forekommer fordi mennesker utsettes for «fri asbest» og ånder 

denne inn. Med «fri asbest» menes svevende asbestfibre i den luften som mennesker ånder inn. 

Innånding av asbestholdig luft kan bl.a. føre til sykdommen asbestose. Over tid fører slik innånding til 

at lungevev omdannes til arrvev (lungefibrose). Typisk for denne formen for lungefibrose er at den 

utvikler seg i mellomrommene mellom de ulike delene av lungevevet (interstitielt). Hos mange er dette 

en mild og lite plagsom sykdom. Tiden det tar fra du utsettes (eksponeres) for asbest og til sykdommen 

oppdages, er vanligvis 20-30 år. Andre asbest-relaterte lungesykdommer er lungekreft, 

lungehinnekreft (mesoteliom) og pleurale plakk. Inhalasjon av asbestfibre ble første gang knyttet til 

utvikling av lungesykdom i 1890. 

[Kilde: Norsk helseinformatikk.no] 

 

http://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/lunger/pasientinformasjon/svulster/lungekreft/
http://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/kreft/pasientinformasjon/lunger-kreft/brysthinnekreft-mesoteliom/
http://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/lunger/pasientinformasjon/ulike-lungesykdommer/pleuraplakk/
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Figur 1  Helsevirkninger av asbest [Kilde: Ukjent] 

 

 

1.3 Avfallstyper 
Typiske asbestholdige avfallstyper i Norge er: 

• Plater 

o Fasadeplater 

▪ Robertson-plater 

▪ Eternitt 

▪ Internitt 

o Takplater 

▪ Bølgeeternitt 

▪ Skiferliknende eternittplater 

o Innerveggsplater 
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▪ Asbestolux 

▪ Eternitt 

▪ Supereternitt 

▪ Devontid 

▪ Pernitt 

• Vinduer 

o Kitt i Thermopane-vinduer 

o Vinduskitt 

• Ventilasjon 

o Eternittkanaler 

o Rødbrun «3M-masse» malt på skjøter i spirokanaler (stål) 

o Kitt på falsehjørner på stål firkantkanaler 

• Rørisolasjon 

o Asbestpapp (på rør, på kjeler, på ekspansjonstanker) 

o Asbestholdig kiselgur på rørbend og endelokk mot ventiler 

o Asbestholdig isolasjonsmasse på rette rørstrekk 

• Elektriske apparater 

o I bakelitt i gamle apparater, stikkontakter, koblingsbokser 

o Isolasjon i varmeovner 

o Isolasjon i eldre kabler 

• Dører 

o Branndører (asbestplate inne i døren) 

• Andre bygningsdeler 

o Sålbenkbeslag av eternittplater 

o Vinduspost av polerte eternittplater 

o Grunnmurplaters av bølgeeternitt  

o Eternittplater i trappegelender 

o Himlingsplater 

o Fugemasser til innvendig og utvendig bruk 

o Asbesttråd rundt rørgjennomføringer i dekker 

• Drikkevannrør av asbestsement (kommunalteknikk) 

• Gulvbelegg 

• Asbestvinylfliser 

• Vinyl banebelegg 

• Asbestholdig gulvlim (ofte svart) 

 

1.4 Lovverk 
1.4.1 Dagens lovverk 

• Forskrift om utførelse av arbeid. Kapittel 4; «Asbestarbeid» 
• Avfallsforskriften 

 

1.4.2 Fremtidens lovverk 
Det forvente ingen endringer i norsk eller europeisk lovverk. Det kan synes sannsynlig at lovverket i 

enkelte ikke-europeiske land skjerpes både med hensyn på bruk og med hensyn på asbestholdig avfall 
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1.5 Håndtering av avfall med asbest  
Under en miljøkartlegging av bygninger avdekkes bygningsdeler med asbest ved en/flere følgende 

måter: 

• Visuelt på bakgrunn av utseende/erfaring/byggeår 

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

• Antakelser om at bygningsdelen med stoffet finnes der (f.eks. asbestsementrør i kommunale 

drikkevannsrør)  

 

1.6 De vanligste forekomstene 
 
De vanligste asbestforekomstene er vist i figuren under og kan deles opp i følgende hovedområder: 

• Plater til utvendig bruk 

• Plater til innvendig bruk 

• Isolasjon av rør og tekniske bygningsinstallasjoner 

• Gulvbelegg og -lim 

• Annet 

 
Figur 2 Typiske asbestforekomster i næringsbygg [Kilde: Ukjent] 

 
1.6.1 Bygningsplater til utvendig bruk 
De mest folkelig kjente asbestforekomstene er eternittplater. Disse finnes som plane plater og som 
bølgeplater. Plane eternittplater ble først og fremst brukt utvendig på fasader. De ble svært mye brukt 
på trehus. Fordelen var da at en slapp å male huset. Eternittplatene har tykkelse fra 6 til 10 mm, men 
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betydelig tykkere plater finnes også. Fargen er lys grå, men andre farger enn lys grå er observert, og 
kunne trolig spesialbestilles. 
Bølgeeternittplater ble brukt på tak både på eneboliger, garasjer, uthus og ikke minst på 
landbruksbygninger. Bølgeeternittplater finnes i både rød og grå farge. 
 
 
 

 
Figur 3  Bølgeeternittplater på tak 

 
1.6.2 Bygningsplater til innvendig bruk 
Asbestholdige bygningsplater til innvendig bruk er Asbestolux og Pernitt, men det fantes også mange 
andre typer. Eternittplater og internittplater ble også brukt innendørs. Blant annet ble perforerte 
internittplater gjerne brukt på veggene i tekniske rom. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4  Eternittplater i taket i kjelleren      Figur 5  Vindusbrett av polert svart eternittplate  
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1.6.3 Isolasjon av rør og tekniske bygningsinstallasjoner 
Asbest er brukt som rørisolasjon fra ca. 1890 helt frem til 1985 
 
Andre miljøfarlige stoffer enn asbest 
Andre miljøfarlige stoffer enn asbest finnes i liten grad. Tappevannsrør kan av og til være isolert med 
tjærekork på rettstrekk og en blanding av tjærekork og asbest på bend. Innholdet av PAH i tjærekork er 
aldri eller ekstremt sjeldent over nivået for farlig avfall.  
 
 
 
 

 
Figur 6  Brunasbestholdig rørisolasjon (rosa farge) på 
rørbend (vanlig 1955 – 1980) 

 
Figur 7  Hvit asbestpapp innerst på røret under brun 
juteisolasjon (vanlig 1890 til 1970) 

 
 

 

 
Figur 8  Blåasbest på rør. (Denne typen asbest er sjelden.) 
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1.6.4 Ventilasjonsprodukter 
Eternittkanaler ble svært mye benyttet, særlig i perioden 1940 – 1965. 
 

 
Figur 9  Eternittkanal (isolert pga. kaldt loft) 

 
Kitt på falsehjørner av stål firkantkanaler er mye benyttet i 1960- og 1970-årene. 
 
 
1.6.5 Gulvbelegg 
Asbestvinylfliser og vinyl banebelegg 
Andre miljøfarlige stoffer enn asbest 
Ftalater; særlig i vinyl banebelegg. Klorparafiner; særlig i vinylfliser. PCB er funnet i vinyl banebelegg. 
 

 
Figur 10  Blå asbestvinylfliser 
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1.6.6 Fugemasser 
Asbest er brukt i fugemasser bl.a. på 1960- og 1970-tallet; både til innvendig og utvendig bruk 

 

 
Figur 11  Lysegrå (delvis overmalt) fugemasse med asbest (1969) 

 

Andre miljøfarlige stoffer enn asbest 
Dette kan være stoffer som PCB, klorparafiner, ftalater og bly. 
 
1.6.7 Annet 
Andre bruksområder i bygninger er som asbestgardiner (brannskille) og som kitt i vinduer. 
Sprøyteasbest er ikke hyppig forekommende i bygninger i Norge men mye brukt i Syd-Europa. 
Sprøyteasbest er i Norge enkelte ganger benyttet på konstruksjonsstål (brannbeskyttelse) og på 
ventilasjonskanaler (brannbeskyttelse). 
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Figur 12  Sprøyteasbest på ventilasjonskanal 

 
1.7 Mengder avfall med asbest 2009 – 2017 

-deklarerte og eksporterte 
 

Avf.st.nr.7250 Avfall med asbest 2009-2017 (tonn) 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 467 385 503 447 543 

 

*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015.  
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1.8 NHPs tiltak for BA-avfall med asbest  
Asbest har vært forbudt siden begynnelsen av 1980-årene. Enorme mengder asbestholdige bygningsdeler har blitt 

fjernet siden den gang, men mye gjenstår. Da asbest ikke er miljøskadelig, men kun helseskadelig er det først og 

fremst i håndverkernes egen interesse at arbeid på/med asbestholdige bygnings- og bygningsinstallasjonsdeler 

foregår forskriftsmessig og at avfallet pakkes riktig inn og leveres som farlig avfall. 

 

Tiltak 2017-2020  

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfall med asbest f.eks. gjennom artikler i 

fagpressen 

2. Bidra til at asbestholdige bygningsdeler saneres av fagfolk, og at avfallet behandles, sorteres, 

klassifiseres og deklareres (avfallsstoffnummer 7250) i henhold til regelverket  

3. Revidere og distribuere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om byggavfall) 

4. Utarbeide plakat om asbest  

 
 

 
2 Fugematerialer 
2.1 Beskrivelse av miljøgiften 
Fugematerialer kan inneholde mange forskjellige helse- og miljøfarlige stoffer som asbest, PAH, PCB, 

klorparafiner, ftalater og bl.a. bly. 

 

 

2.2 Helse og miljømessige konsekvenser 
Se www.miljostatus.no)  

  

2.3 Avfallstyper 
Fuger brukes mellom materialer av ulik sort og mellom materialer av lik sort, der det er ønskelig med 
et helt tett resultat. Da fugen er litt elastisk tåler den temperaturendringer godt og at materialene på 
hver side av fugen beveger seg. 
  

2.4 Lovverk 
2.4.1 Dagens lovverk 

• Avfallsforskriften 

• Forskrift om utførelse av arbeid 

 

2.4.2 Fremtidens lovverk 

• Det er ikke ventet store endinger i lovverket. 

 

2.5 Håndtering av fugeavfall  
Sanering av fuger gjøres gjerne ved å dekke til gulv/bakke med plastfolie. Deretter skjæres fugen bort 

med kniv. Alt legges til slutt i en kasse og leveres til lovlig avfallsmottak som farlig avfall. 

Er det asbest i fugen kreves asbestsanering. 

Er det PCB i fugen og man ønsker all PCB fjernet, så må også en del av materialet rundt (betong ell.) 

fjernes. Dette da PCB vandrer inn i tilliggende stoffer som betong. 

 

http://www.miljostatus.no/
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2.6 De vanligste forekomstene av fugemasser 
En fugemasse inneholder ikke sjelden minst to miljøfarlige stoffer. 
 

Miljøfarlig 
stoff 

Tidsperiode Vanligste 
tidsperiode 

Vanlige 
farger 

Bruksområder 

,Asbest Trolig 1950-
1985 

1960-1980 Grå og svart Ingen spesielle 

PCB 1960-1978 1960-1978 Gråblå, 
svart 

Ingen spesielle. Fortrinnsvis 
utendørs, men også 
innendørs. 

Klorparfiner 1965-1990 1975-1990 Alle farger Ingen spesielle 

PAH 1950-2000 1950-1980 Sort og 
mørkebrun 

Tåler olje og bensin. Ble 
brukt på bensinstasjoner og 
flyplasser 

Ftalater 1980- dd. 1990-2010 Lys beige og 
svart 

Ingen spesielle. 

Bly 1960-1990 1960-1980 Grå og 
gråblå 

Ingen spesielle 

 
 

 
2.7 Mengder avfall av fugemasser   

-deklarert 
 

Avf.st.nr. 7157 – Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler 2009-2017 (tonn) 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 1 566 1 934 1 622 1 615 2 215 
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2.8 NHPs tiltak for BA-avfall med fugematerialer  
 

Tiltak 2017-2020  

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

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

3. Revidere og distribuere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. Proffe råd om byggavfall) 
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3 Kuldeanlegg og varmepumper 
3.1 Beskrivelse av miljøgiften 
Kuldeanlegg og varmepumper inneholder miljøfarlige stoffer som f-gasser (kuldemedium) og bromerte 

flammehemmere (rørisolasjon) og evt. enkelte stoffer i de elektriske delene av anlegget som f.eks. 

kvikksølv. 

 

Bromerte flammehemmere er behandlet i kapittel 6.5. 

De elektriske delene av kjøleanlegg og varmepumper er EE-avfall. 

 

3.2 Helse og miljømessige konsekvenser  
F-gasser skader ozonlaget og/eller bidrar til drivhuseffekten. 

  

3.3 Avfallstyper 
Kuldemedier i kjøleanlegg. 
  

 
 

3.4 Lovverk 
3.4.1 Dagens lovverk 

• Avfallsforskriften 

• F-gass forordningen. 

 

3.4.2 Fremtidens lovverk 

• Ukjent 

 

3.5 Håndtering av avfall med f-gasser 
Under en miljøkartlegging av bygninger avdekkes F-gasser  visuelt. En kan så lese på typeskiltet på 

maskinen hvilken gass det er og i hvilken mengde den forekommer. 
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Figur 13  Typeskiltet viser at varmepumpen inneholder 550 gram R410a 

3.6 De vanligste forekomstene 
Gassene forekommer som kuldemedium i kjøleanlegg og varmepumper. 

 

Andre miljøfarlige stoffer enn BFH 
I disse kuldemediene er det ikke andre kjente miljøfarlige stoffer enn F-gassene. 
 
 
Håndtering  
Gassene saneres ved å evakuere dem fra kjøleanlegget før riving. 
Det sies at det er mulig å automatisk få evakuert gassen over i en av de to delene som anlegget består 
av; utedelen (fordamper og kompressor) og Innerdalen (kondensator og trykkreduksjonsventil). 

 

 

3.7 Mengder avfall med fluorholdige gasser 2009 – 2017 
-deklarert

Avf.st.nr. 7240: KFK-gass som HkFK, HFK, og andre fluorkarboner 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 63 88 95 56 70 
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3.8 NHPs tiltak for BA-avfall i form av kuldeanlegg og varmepumper  
 

Tiltak 2017-2020  

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfall i form av kuldeanlegg og varmepumper 

2. Utrede forekomster av flourholdige gasser i bygg- og anleggsavfall herunder næringsbygg 

3. Bidra til at kuldemediene evakueres, sorteres, klassifiseres og deklareres i henhold til 

regelverket  

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

avfall) 

5. Bidra til å få bedre kontroll på de mulig dominerende  

mengdene med slikt avfall 
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4 Oljefylte kabler, nedgravde 
4.1 Beskrivelse av miljøgiften 
Omfanget og type av miljøgifter er lite kjent. Det er imidlertid klart at slike kabler inneholder olje og at 

det er en fare for miljøskadelige utslipp når slike kabler ligger nedgravd. Ut fra vår kjennskap til andre 

typer kabler er det ikke helt usannsynlig at enkelte slike kabler også kan inneholde stoffer som asbest, 

ftalater (hvis plast i kabelen) og bly mm. 

 

 
Figur 14  Oljetanker under (gass)trykk for å sikre nok i olje i oljekabler i drift 

 

4.2 Helse og miljømessige konsekvenser 
Kunnskapen om innholdet av miljøgifter i oljekabler er mangelfull, men hvis vi kun går ut fra stoffene 

asbest, ftalater og olje har vi  følgende helse- og miljøskader. 

• Asbest: Helseskade ved innånding av asbestfibre. 

• Bly: Metallisk bly (fast form) regnes ikke som miljøskadelig så det ikke ligger eksponert for vær 

og vind. 

• Olje: se www.miljostatus.no) 

• Ftalater:  

Det ansees heller ikke helt usannsynlig at enkelte av disse kablene kan innholde tjærestoffer som 

polyaromatiske hydrokarboner (PAH) eller flammehemmende stoffer som f.eks. bromerte 

flammehemmere og klorerte parafiner. 

 

4.3 Avfallstyper 
Oljekabler som tas ut av drift og kasseres. Dette er ofte kabler med stor dimensjon; med ytterdiamer 
fra 4-5 cm og oppover. Kablene har i stor grad blitt benyttet til sterkstrøm, både inne på 
industriområder, men ikke minst i lokal og regional elektrisitetsforsyning.  

http://www.miljostatus.no/
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4.4 Lovverk 
4.4.1 Dagens lovverk 

• Avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter 

• Det er etablert retursystemer for kasserte EE-produkter. Dette gjelder også kabler. 

• Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 

 

 

4.4.2 Fremtidens lovverk 
Det er ikke forventet store endringer i lovverk. 

 

4.5 Håndtering av avfall med oljekabler 
Oljekabler er for en stor del nedgravde og da i liten grad tilgjengelige for inspeksjon eller 

miljøkartlegging før oppgraving og fjerning. Da kasserte kabler er EE-avfall tilligger det først og fremst 

EE-avfallsmottaket å gjøre en forskriftsmessig og miljømessig korrekt videre håndtering av kablene, 

som sørger for destruksjon av miljøfarlige stoffer. 

Ved lange kabler kan både arbeidet med oppgraving og verdien av metallene i kabelen være stor slik at 

det da normalt vil være regningssvarende «å finne ut mest mulig» om kabelen før eller i begynnelsen 

av selve gravearbeidet.  Dette kan typisk være informasjon som produksjonsår, diameter totalt, 

lengdevekt og oppbygning. Av økonomisk verdi vil selvfølgelig være informasjon om selve lederne; 

antall, diameter og hvilket metall de inneholder. 

 

4.6 De vanligste forekomstene 
Oljekabler er i stor grad blitt benyttet til sterkstrøm. Det er ikke kjent hvorvidt telekabler kan inneholde 

olje. Oljens funksjon var elektrisk isolasjon av de ulike lederne. Oljekabler har i stor grad blitt benyttet 

til sterkstrøm, både inne på industriområder, men ikke minst i lokal og regional elektrisitetsforsyning. 

De inneholder som nevnt olje, og det er trolig i oljen i nedgravde kabler at det største potensialet for 

miljøskade ligger. 

 

Andre miljøfarlige stoffer enn olje 
Andre miljøskadelige stoffer enn olje kan være: 

• PAH: I mantlingen 

• Ftalater: I isolasjon og mantling av plast 

• Bly: Som mantel 
 

Håndtering  
Når kabelen er gravd opp kan den leveres som EE-avfall. Kostnaden med kassering av slike kabler ligger 

først og fremst i oppgravingen og transporten til avfallsmottaket. Dette da kablene er nedgravde og 

kan ligge flere meter under overflater, samt at de er tunge. 
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4.7 Mengder avfall av oljefylte kabler  
Det finnes ikke tallmaterialet tilgjengelig for dette avfallet.  

 

Avf.st.nr. 7155 - Avfall oljefylte kabler 2009-2017 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert Tall foreligger ikke per 2018 

 
 

 
4.8 NHPs tiltak for BA-avfall i form av oljekabler 
 

Tiltak 2017-2020  

1. Bidra til å få utredet nedgravde oljekablers potensiale for å forurense vann og grunn.  

2. Bidra til å få utført en juridisk utredning rundt oljekabler: 

a. Kabeleiers plikt til å grave opp og fjerne kasserte oljekabler 

b. Grunneiers rett til at det ikke ligger igjen avfall og mulig miljøskadelig avfall i hans 

grunn når kablene tas ut av bruk, også i tilfeller der kabeleier har nye kabler der og 

juridisk rett til fortsatt å ha kabler i drift over tomten (i grunnen). 

3. Bidra til å få bedre kontroll på de mulig dominerende mengdene oljekabler gjennom 

informasjonsformidling til avfallsprodusenter og avfallsbesittere  
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5 Isolasjon med miljøfarlige stoffer 
5.1 Omfang 
Isolasjon med miljøfarlige stoffer kan være: 

1. Svovelheksafluoridgass i isolerglassvinduer 
2. Polyuretanisolasjon med KFK- HKFK- og/eller HFK gasser  
3. Cellegummiisolasjons med bromerte flammehemmere (se kapittel 6, side 34) 
4. XPS-isolasjonsplater med KFK-, HKFK-  og HFK gasser og/eller bromerte flammehemmere (se 

kapittel 6.6.2, side 35) 
5. PE-skum med KFK-, HKFK-, HFK gasser og/eller bromerte flammehemmere (se kapittel 6.6.4, 

side 37) 
6. EPS med bromerte flammehemmere (se kapittel 6.6.3, side 36) 

 
Isolasjon som er omtalt i andre kapitler behandles ikke videre her. 
 

5.2 Beskrivelse av miljøgiftene 
5.2.1 Svovelheksafluorid 
Svovelheksafluorid (SF6) er en svært sterk drivhuseffektgass, 23900 ganger kraftigere enn 
karbondioksid. Den ble tidligere brukt i produksjon og gjenvinning av magnesium, men denne bruken 
har opphørt. Den brukes i dag som elektrisk isolator i høyspentbrytere og som støydempende gass i 
isolerglassruter. 
 
9.2.2.    KFK-. HKFK- og HFK gasser 
Fluorholdige gasser (f-gasser) som KFK, HKFK og HFK tilhører [Kilde Miljøstatus]: 

• Finnes ikke naturlig i atmosfæren, men framstilles industrielt eller dannes i industriprosesser 

• Brukes for eksempel som kjølemedier, som isolatorer i høyspentutstyr, som 
brannslukningsmidler og til produksjon av isolasjonsskum 

• Har som regel sterk drivhuseffekt og noen f-gasser har også svært lang levetid i atmosfæren 

KFK- , HKFK- og HFK gasser har først og fremst blitt brukt som kuldemedium i kjøleanlegg. De har også 

vært benyttet som blåsemiddel i produksjon av polyuretanisolasjon og XPS-isolasjonsplater. 

 
9.2.3.   Bromerte flammehemmere  
Se eget kapittel i NHP3.  

 

5.3 Helse og miljømessige konsekvenser 
Karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og f-gasser som KFK, HKFK, HFK, SF6 regnes som de 
viktigste klimagassene. [Kilde: Miljøstatus] 
 
5.3.1 Svovelheksafluorid 
I dag er lekkasjeutslipp fra gassisolerte høyspentbrytere (GIS) den viktigste kilden til utslipp av SF6 fra 
produkter. Disse økte jevnt fra 1990. Inngåelse av en frivillig avtale med høyspentbransjen i 2002 har 
ført til at utslippene fra denne kilden har blitt redusert med 75 prosent siden 2002. Utslippene i 2015 
utgjorde mindre enn 0,1 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. [Kilde: Miljøstatus] 

 

http://www.miljostatus.no/link/f16fb78e9bd142aaa17eedb0051ef7ac.aspx?id=15741
http://www.miljostatus.no/link/cc0bcbb29a234a90b4ed42941247aaa2.aspx?id=15744
http://www.miljostatus.no/link/397c240b9ec14327b4bbd2990e690ddd.aspx?id=15742
http://www.miljostatus.no/link/3fd1f62f6a0b49c0b521252c415fe7fb.aspx?id=15743
http://www.miljostatus.no/link/d4216a02d1204912b1cb8d9d2b02fdac.aspx?id=15619
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Figur 15  Relativ fordeling av F-gassenes drivhusgass-emisjoner i Danmark i 2006,  fordelt på kilde. [Killed: Ozone-depleting 
substances and the greenhouse gases HFCs, PFCs and SF6. Danish consumption and emissions, 2006] 

 
5.3.2 KFK-, HKFK- og HFK gasser 
Kjemikalier som påvirker det stratosfæriske ozonlaget tegnes som ozonnedbrytende stoffer. Dette 
gjelder KFK-gasser, HKFK-gasser, haloner, 1,1,1,-trikolrmetan, karbontetraklorid, metylbromid, HBFC og 
bromklormetan. 
KFK er en kjemisk betegnelse som står for klorfluorkarboner. KFK er en gruppe stabile klorforbindelser 
som har et stort ozonnedbrytende potensial. HKFK-forbindelser er ufullstendig klorert, dvs. de inne-
holder også hydrogen. Dette gjør disse mindre stabile i atmosfæren og nedbrytningen skjer derfor 
hovedsakelig i troposfæren. Påvirkningen på ozonlaget blir dermed vesentlig mindre enn for KFK men 
den er ikke neglisjerbar. Påvirkning på ozonlaget i forhold til KFK angis av den såkalte ODP-faktoren 
(Ozon Depletion Potential). Med ODP-faktor menes det ozonnedbrytende potensial en forbindelse har 
sammenliknet med KFK11. HKFK-forbindelsene har ODP-faktor fra 0,05 til 0,11, og haloner her ODP-
faktor mellom 3 og 10. [Kilde: Naturvårdsverket Rapport 5253 / 2002] 
 

5.4 Avfallstyper 
5.4.1 Polyuretanskum 
Myk skumplast og visse typer harde kvaliteter har åpne celler, hvor blåsemiddelet diffunderer ut etter 
kort tid.  Innholdet av blåsemiddel ved kondemnering er null.  I realiteten er det bare to skumtyper 
som vil inneholde vesentlige mengder restblåsemiddel, nemlig stivt skum av polyuretan (PUR) og 
ekstrudert polystyren (XPS).  XPS er beskrevet i NHP3 under bromerte flammehemmere.   
 
Type blåsemiddel har endret seg etter hvert som miljøeffektene har blitt kjent og reguleringer for 
redusert bruk innført.  Tabellen nedenfor gir en omtrentlig oversikt for bulkimportert blåsemiddel.   
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For produksjon av PUR For produksjon av XPS 

 
    KFK-11:                    -  1992 
    HKFK-141b:  1990  -  2002 
    HFK-134a:     1996 -  2003 
 

 
KFK-12:                           1984  -  1988 
HKFK-142b/HKFK-22:   1989  -  2001 
HFK-152a:                       2001  -   

 
Andre varianter av blåsemidler har vært mer sporadisk i bruk, bl.a. en blanding av HKFK-142b og HKFK-
22 for PUR.  Dette er likevel i mindre målestokk og over en begrenset periode, så det er av mindre 
betydning for denne analysen. 
 
Når det gjelder fordeling av de ulike typene blåsemiddel er det regnet som følger: 
 Til og med 1992: 100 % KFK-11 
 1993 - 1995:  KFK-11 erstattes suksessivt med HKFK-141b og cyclopentan 
 1996 - 2003  HKFK-141b, HFK-134a og cyclopentan 
 2003 -   HFK-134a og cyclopentan 
 
[Kilde: «Haukås-rapporten», 2008] 
 
I miljøkartlegging benyttes ofte året 2003 for når polyuretan er farlig avfall. Polyuretan fra etter 2003 
regnes da som ikke farlig avfall. Dette dersom man ikke kan få tatt ut en materialprøve og analysert i 
laboratorium. 
 
 
5.4.2 Isolerglassvinduer med SF6 
Det er ikke mulig å se på et vindu om det er brukt SF6 i det eller ikke. Det er støydempende 

isolerglassvinduer som enkelte ganger er utført med SF6 som gass i isolerglassruten. Slike vinduer 

benyttes først og fremst ut mot sterkt trafikkerte gater. 

 

5.5 Lovverk 
5.5.1 Dagens lovverk 

• Avfallsforskriften 

• F-gasser er regulert av Kyotoprotokollen 

• Montreal-protokollen fra 1987 var starten på utfasingen av de ozonnedbrytende gassene 

 

5.5.2 Fremtidens lovverk 
Eventuelle endringer i lovverket er ukjent.  

 

5.6 Håndtering av avfall med polyuretanskum 
Under en miljøkartlegging av bygninger avdekkes bygningsdeler med innhold av polyuretanskum ved 

en/flere følgende måter: 

• Visuelt på bakgrunn av utseende/erfaring/byggeår 

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

• Antakelser om at bygningsdelen med stoffet finnes der (f.eks. PUR i Leda isoblokk under et 

betonggulv) 
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5.7 De vanligste forekomstene 
5.7.1 Polyuretan 
Polyuretanskum Det produseres ved å blåse en blåsegass ned i en bestemt væske. Dette gir et relativt 
hardt gult eller gulbrunt isolasjonsmateriale fullt av mikroskopiske gassfylte celler som gir den ønskede 
termiske isoleringen. Blåsegassen forblir i cellene inntil celleveggen blir punktert. Som blåsegass har 
vært benyttet flere typer KFK-, HKFK- og HFK-gasser. I dag benyttes hovedsakelig cyclopentan. 
 
5.7.1.1 Leca isoblokk 
Leca isoblokk inneholder et isolasjonssjikt av polyuretanskum. Frem til år 2000 ble polyuretanen blåst 
med KFK- og HKFK-gass. Etter år 2000 er det benyttet en annen type blåsemiddel. Prøvetaking av det 
lysegule isolasjonssjiktet har vist at nivået av HKFK- og KFK-gasser i enkelte årganger ikke er høyt nok til 
at isoblokken er farlig avfall, selv om den er produsert før år 2000. 
 

 
Figur 16  Leca isoblokk 

 
5.7.1.2 Garasjeporter 
Et av de vanligste bruksområdene for polyuretan er i isolerte garasjeporten. Selve porten består av to 
aluminiumsplater med polyuretan mellom. 
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Figur 17  Garasjeport isolert med polyuretan 

 
5.7.1.3 Kjøleromsvegger 
Et svært vanlig bruksområde for polyuretanskum er som isolasjon i prefabrikerte kjøleromsvegger. 
Dette er vegger med overfalte av metall eller plast. Overflaten er gjerne hvit, glatt og dermed enkel å 
rengjøre. 
 
5.7.1.4 Sandwichelementer til blant annet yttervegger 
Ytterveggene på oppvarmede industri- og lagerbygg bygges ikke sjelden av prefabrikerte 
veggelementer. Bruk av denne typer vegger gir normalt en kortere byggetid enn plassbygde vegger. 
Slike prefabrikerte veggelementer består av to tynne metallplater med isolasjon i mellom. Som 
isolasjon brukes gjerne Rockwool eller polyuretanskum. 
 
5.7.1.5 Fjernvarmerør 
I fjernvarmerør går det svært varmt vann. Rørene må derfor være godt isolert. Det benyttes derfor 
ferdigisolert stålrør med plastmantling. Isolasjonssjiktet er gjerne 4-5 cm tykt og av polyuretan. 
 

 
Figur 18  Fjernvarmerør isolert med gult polyuretan. Rørene blir levert ferdig isolert. 
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5.7.1.6 Andre bruksområder 
Ytterdører og terrasse-/balkongdører kan være isolert med mineralull, isopor eller polyuretan. Det er 
normalt ikke mulig å si hva slags isolasjon det er brukt i døren uten «å ta hull» på den. Det kan utfra 
observasjoner på noen hundre miljøkartlegginger tyde på at bruken av polyuretanskum i ytterdører 
har vært langt større i balkong-/terrassedører enn i normale inngangsdører. I balkong-/terrassedører 
vil svært øverste del av døren være utført med et glassfelt mens den nederste delen av døren har et 
fastfelt som er isolert; f.eks. med polyuretan. 
 
Plassbygde bindingsverk yttervegger er i Norge normalt isolert med mineralull. Det er imidlertid 
observert bruk av polyuretanskum. 
 

 
Figur 19  Plassbygd yttervegg fra 1978 med lysegult 8 cm tykt PUR-skum som isolasjon i stedet for mineralull. (mellom to 
gipsplater) PUR-skummet inneholdt 130.000 mg/kg med KFK-11. Det var ca. 1000 m2 slik vegg i den aktuelle bygningen. 

Campingvogner og frysebiler er ofte også isolert med polyuretankskum. Dette er imidlertid kjøretøy og 
ikke bygningsdeler, slik at slik bruk her ikke utredes videre. 
 
Andre miljøfarlige stoffer enn BFH 

Vi kjenner ikke til andre miljøgifter enn KFK- og HKFK-gass. I polyuretanisolerte bygningsdeler nyere 
enn 2003 kan det iflg. Haukåsrapporten være HFK-gass. Vår utstrakt dette er vites ikke. Det er 
registrert at isolasjonen i kuldemøbler til en stor grad nå blåses med pentan. 
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Håndtering  
Polyuretanen er et fast stoff. Enten i form av plater eller som fast skum inne i en konstruksjon, f.eks. 

garasjeporter. Dette skummet er produsert «på stedet»; det vil si med konstruksjonens overflater som 

«form». Skummet hefter derfor svært godt til overflaten (metallplate, plastplate) Dette gjelder for 

eksempel garasjeporter og (prefabrikerte) kjøleromsvegger. Under avfallshåndteringen leveres derfor 

slike bygningsdeler leveres hele som farlig avfall. Enkelte garasjeporter og systemveggelementer kan 

være så store at det kan være vanskelig å transportere dem hele fra der avfallet oppstår til 

avfallsmottak. De deles da gjerne opp med motorsag ell. slik at de passer inn i en standardcontainer. 

Ved slik håndtering ødelegges cellene i snittflate slik at noe KFK-/HKFK-gass slipper ut. 

 

5.7.2 SF6-gass 
5.7.2.1 Elektriske installasjoner med SF6-gass 
Svovelheksafluorid brukes i elektriske høyspentbrytere mm. Denne gassen er en svært god elektrisk 
isolator, noe som gjør at disse enhetene kan bygges mye mindre enn de kunne tidligere. Elektriske 
enheter med SF6-gass brukes da først og fremst i store nettsentraler. Etter sigende skal den største 
aktøren; Statnett, ha svært god oversikt over og kontroll med SF6-gassen i sine anlegg. Elektriske 
installasjoner med SF6-gass er ikke videre behandlet her i NHP4. 
 
5.7.2.2 Isolerglassvinduer med SF6-gass 
Som termisk isolasjon i isolerglassruten brukes som regel argongass. I enkelte ruter brukes imidlertid 
SF6-gass for i tillegg til den termiske isoleringen å oppnå en akustisk isolering. Slike ruter brukes da 
f.eks. ut mot sterkt trafikkerte veier. 
 

 
Figur 20  Støydempende vindu merket "PHONSTOP". Om isolerglassruten i akkurat dette vinduet inneholder SF6-gass er 
uvisst.  

 
Andre miljøfarlige stoffer enn SF6  

Andre miljøfarlige stoffer enn SF6 i isolerglassruter i vinduer er PCB og stoffer beskrevet i kapittel 9 på 

side 53.  
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5.8 Mengder avfall isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og 

HKFK 2009 – 2017 
-deklarerte og eksporterte 

 
5.8.1 9.8.1 isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

 
 

Avf.st.nr. 7157 – Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler 2009-2017 (tonn) 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 565 756 472 767 939 

 

 
5.8.2 9.8.2 Avfall med SF6 gass        
9.8.2.1. Elektriske installasjoner med FS6 gass  
Her bør det innhentes tall fra Renas m.fl. 
 
9.8.2.2. Isolerglassvinduer med SF6 gass  
Her bør forsøkes innhentet tall fra (ev. i samarbeid med) Glass og Fasadeforeningen  m.fl.  Gjelder 
estimatet i figur 18 (Danmark) også for norske forhold?
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5.9 NHPs tiltak for BA-avfall med KFK-, HKFK- og SF6 
 

Tiltak 2017-2020  

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfall med F-gasser 

2. Bidra til at avfallet sorteres, klassifiseres og deklareres i henhold til regelverket  

3. Revidere og distribuere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. proffe råd om byggavfall) 
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6 BA-avfall med bromerte flammehemmere 
 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 

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

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

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

www.miljostatus.no)  

  

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

6.4 Lovverk 
6.4.1 Dagens lovverk 

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

deka-BDE, HBCDD eller TBBPA er definert som farlig avfall.  

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

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

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

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

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

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

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

 

6.4.2 Fremtidens lovverk 

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

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

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

langtransportkonvensjon.  

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

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

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

delen av restriksjonsdokumentet som omhandler fare, eksponering og risiko. 

http://www.miljostatus.no/
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Bilde 21 Rørisolasjon av cellegummi med bromerte flammehemmere 

 

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

en/flere følgende måter: 

• Visuelt på bakgrunn av utseende/erfaring/byggeår 

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

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

 

6.6 De vanligste forekomstene 
6.6.1 Cellegummi 
Cellegummi er isolasjonsmateriale på rør  

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

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

5 nevnte flammehemmerne. I praktisk miljøkartlegging 

defineres all cellegummi i bygninger bygd før 2004 som farlig 

avfall, med andre ord tas det svært sjeldne materialprøver 

for analyse i laboratorium av slik cellegummi. Dette gjør nok 

at noe cellegummi som er ikke er farlig avfall defineres som 

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

avfall som faktisk er farlig avfall. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ikke. Vanligvis må det derfor en materialprøve til for å avgjøre om det inneholder BFH eller ikke. 
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Bilde 3 EPS har klar "kulestruktur" 

 

Bilde 23 XPS-plater på vegg ved 
trapp 

 

Bilde 22 XPS-plater på vegg ved 
trapp 

 

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

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

 
Andre miljøfarlige stoffer enn BFH  

KFK og HKFK-gasser (freoner). XPS kan 

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

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

plate fra 2003 eller tidligere er farlig avfall må 

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

gasser og BFH. I utlandet er det vanlig å 

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

områder der det er brannkrav til isolasjonen. 

 

 

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

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

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

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

helt annen struktur. EPS er «sammenlimte» kuler med 

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

til å benyttes i bygningsisolasjon benyttes den i 

fiskekasser og i lette vegfyllinger. EPS benyttes i 

bygninger på samme måte som XPS, men da platene 

ikke tåler like mye trykk som XPS, brukes de under 

garasjegulv og andre gulv, men ikke under selve 

grunnmuren. Den finnes derfor i nyere bygninger gjerne 

i badegulv, kjellergulv og gulv på grunn, utenpå 

grunnmurer og som isolasjon på flate tak.  

 

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

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

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

BFH i EPS i bygninger i Norge. 

 

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

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

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

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

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

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

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

BFH eller freoner. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vegvesen, 2014). 

 

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

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

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

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

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

vegvesen, 2014). 

 
Andre stoffer enn BFH 

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

inneholde freoner og/eller BFH. For å være 

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

altså analysere den både for freoner og BFH. 

Da dette gjerne benyttes i tuneller er det ofte 

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

riktig (og økonomisk lønnsomt) å ta ut 

materialprøver til analyse. 

 

 
     

 

  

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

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

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

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

Avfallsbesittere plikter å kontrollere om dette er farlig avfall.  

 

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

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

 

EE-avfallsordningen 

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

dette deklareres av avfallsprodusent. Avfallsselskapene leverer kabler til behandlingsanleggene som 

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

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

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

 

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

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

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

plast.  

 

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

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

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

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

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

forskriften angir1.  

 

Elektrikerbokser 

Med elektrikerbokser menes koblingsbokser for 

elektriske ledninger og komponenter. Slike henger 

gjerne sammen med kabeltrekkerør, men er ofte festet 

til veggen eller til stendere inne i veggene. Det kan 

forekomme innhold av bly, kadmium og BFH i 

elektrikerbokser. Elektrikerbokser omfattes av EE-

forskriften.

 

  

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

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

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

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

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

dette til farlig avfall (Norconsult). 

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

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

økt innsamling av dette avfallet. Aluminiumskanaler leveres som metallavfall.

 
6.7 Mengder avfall med bromerte flammehemmere 2009 – 2017 

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

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

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

 

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

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 36 36 261 377 761  724  579  396  1 006  

Eksportert 844 5416 1014 19 Ikke tilgjengelig 

*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015.  
 

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

eksport ifbm. med rehabilitering av Ålesundtunnelene. 

  

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

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

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

skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling.  

 

Tiltak 2013-2016  

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

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

(avfallsstoffnummer 7155) i henhold til regelverket  

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

avfall) 

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

flammehemmere (f.eks. tunnelisolasjonsplater) gjennom informasjonsformidling til 

avfallsprodusenter og avfallsbesittere  
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Bilde 6 Betongavfall 

7 Forurenset betong og tegl  
  

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

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

• Rivemasser av betong 

• Revet tegl  

• Blandet betong og tegl og lettbetong 

• Murpuss (fra rehabilitering av pussede 
betong- og teglfasader) 

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

 

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

og anleggssektoren. I Miljøverndepartementets avfallsstrategi (2013) fremkommer det at konkrete tiltak må utredes. 

 

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

• Veier og plasser  

• Gang- og sykkelstier  

• VA-grøfter  

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

• Konstruksjonsbetong  

• Sprøytebetong  

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

 
  

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

Bilde 7 Typiske rivemasser av tegl og betong. 
Forurensningene sitter i murpuss og maling 

http://www.sintef.no/Byggforsk/Infrastruktur/Veg--og-jernbaneteknikk2/Vegteknologisk-laboratorium/Laboratorietester-av-steinmaterialer-til-ubundet-bruk-i-veger-NS-EN-13243-/
http://www.sintef.no/Byggforsk/Infrastruktur/Veg--og-jernbaneteknikk2/Vegteknologisk-laboratorium/Laboratorietester-av-steinmaterialer-til-ubundet-bruk-i-veger-NS-EN-13243-/
http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?documentId=3162&sectionId=2
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7.4 Lovverk 
Ny forskrift er under utarbeidelse. Miljødirektoratet skal fremlegge et utkast for Klima- og 
miljødepartementet (KLD) sommeren 2014. Miljødirektoratets faktaark (M-14 2013)5 gir en pekepinn 
på hva slags betong som kan brukes til nyttig formål og hvilke forurensningsnivåer som er akseptable, 
uten at det må søkes om tillatelse6. 
 
Direktoratets faktaark gir en viss lemping for svakt forurenset avfall dersom det benyttes under tett 
dekke. «Referansenivåene» som angis i faktaarket er relativt lave, særlig for bly og sink. Malingen på 
mange malte betong-/teglflater vil ofte overskride de i faktaarket angitte referansenivåer, kanskje 
særlig for bly og sink. «Referansenivået» for PCB ligger noe høyere enn de oftest registrerte verdiene 
av PCB-forurensing i maling. «Lempningen» i forhold til nåværende praksis (normverdiene) synes for 
tungmetaller altså å være svært moderat, mens den for PCB er betydelig. Dersom verdiene i det 
kommende forskriftsforslaget ligger på samme nivå som angitt «referansenivå» vil få prosjekter kunne 
gjenvinne disse massene uten å søke om tillatelse.  Faktaarket vil sannsynligvis utgå når den nye 
forskriften trer i kraft i 2015.  
 
 

  

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

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

betongavfall i forhold til dagens nivå. Hvis myndighetene ønsker mer gjenbruk av slikt betongavfall bør det vurderes å øke 
referansenivåene for tungmetaller. Kravet til nødvendigheten av tett overdekning bør også likeledes vurderes. 
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7.5 Mengder betong- og teglavfall 2009 - 2017 7   
I 2004 ble det generert over 600.000 tonn ikke forurenset betong og teglavfall fra nybygging, 
rehabilitering og riving av bygg (SSB). I tillegg genereres det betongavfall fra veg- og kaianlegg og andre 
anleggskonstruksjoner. Det mangler dokumentasjon på antall bruer og kaianlegg som bygges og rives 
hvert år. Kaianlegg rives ikke ofte. De blir ofte stående og brukt til andre formål. Det er ønskelig med 
en bedre oversikt over disse mengdene.  
 

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

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

 
 
 

Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer 2009-2017 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Genererte 
mengder  

683 260 609 528 636 661 Ikke tilgj Ikke tilgj 
Ikke tilgj Ikke tilgj Ikke 

tilgj 
Ikke 
tilgj 

 

*Kilde: SSB. Tall for 2012 – 2017 må innhentes.   
 

 
 

 
 
 
 
 

  

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

Forurenset tegl og betong 2009-2012 (tonn)     

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Avfallsmengde 22 013 18 771 20 257 21 068 ikke tilgjengelig 

Kilde9 
 

 
 

 
 

  

                                                           
9 https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp 
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7.7 Mengder PCB- og PCT-holdig avfall 2009 - 201710   
-deklarerte og eksporterte 
 

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

Avf.st.nr. 7210 - PCB- og PCT-holdig avfall 2009-2017 (tonn)     

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Avfallsmengde 362 492 7 051 311 1 281 2479 762 684 2 818 

Eksportert 362 479 747 1635 ikke tilgjengelig 
 
*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 

7.8 NHPs tiltak for betong og tegl  
For å nå NHPs mål om 70 % materialgjenvinning eller ombruk innen 31.12.2016 er det viktig å sortere 
ut økte mengder rene og lettforurensede fraksjoner.  Kunnskap om riveavfall fra betong og tegl, og 

                                                           
10 www.ssb.no  
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ikke minst kunnskap om hva avfallet kan brukes til når det gjelder ombruk og gjenvinning må økes. All 
disponering av betongavfall skal skje i tråd med gjeldende krav11.  
  
Tiltak 2013-2016  

1) Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om avfallstypene 

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

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

regelverkene  

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

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

rehabilitering   

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

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

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

tungmetallforurenset betong 

 
  

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

 

8 Impregnert trevirke12  
8.1 Beskrivelse av avfallstypen 
 
• Trykkimpregnert trevirke (CCA)  

• Kreosotimpregnert trevirke  

• Andre impregneringsmidler som tributyltinn, 
pentaklorfenol og kobberimpregnering  

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

 
  

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

Bilde 8 Kreosotbehandlede gamle telefonstolper 

 

http://www.byggemiljo.no/
http://www.erdetfarlig.no/produkter/oppussing/trevirke/
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Andre typer ikke rent treverk  
Komposittmaterialer som for eksempel laminater, baderomsplater, gulvbelegg og andre produkter 
som består av trebaserte produkter som er limt eller permanent festet til plastbaserte, 
papp/papirbaserte eller andre materialer er ikke å anse som rent returtre. Rent returtre er 
trevirke som er brukt, men ikke forurenset og som kan flises og benyttes som biobrensel direkte, 
uten tørking. Fraksjonen blir - som nevnt - ofte omtalt som returtre13 (f.eks. paller og 
treemballasje). 
 
 

8.2 Lovverk 
• Forurensningsloven  

• Biocidforskriften 

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

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

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

  

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

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

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

Avf.st.nr 7098 - CCA-impregnert trevirke 2009 - 2017 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 15 458 17 921 18 791 21 096 26 902 31 892  42 372  44 943  51 048  

Eksportert 8 872 11 205 15 046 9 361 Ikke tilgjengelig 

 
*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015. 
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Avf.st.nr. 7154 - Kreosot-impregnert trevirke 2009 - 2017 (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 1 790 2 821 4 340 3 906 3 241 7 631  6 610  13603  12 422  
Eksportert 475 4 941 3 885 6 876 Ikke tilgjengelig 

 
*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015. 
 
 
 

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

(Evans, 2000)14.  
 
 

 

  

                                                           
14 http://bellona.no/assets/Avfall-Rapport-5.pdf 
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Bilde 10 Baderomspanel impregnert med pentaklorfenol 

 

http://bellona.no/assets/Avfall-Rapport-5.pdf
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8.4 NHPs tiltak for impregnert trevirke  
 
Det er viktig å fortsatt øke fokuset på trevirke som en ressurs som kan bidra til å redusere CO2-
utslippene og erstatte fossile energikilder til oppvarming. For å få til dette trengs det fortsatt 
informasjon og økt kompetanse hos alle aktører.  
 

Tiltak 2013-2016    

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

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

deklareres i henhold til regelverket 

3. Revidere NHPs informasjonsmateriell (f.eks. folder om hvordan deklarere farlig avfall) 
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9 Vinduer/isolerglassvinduer forurenset med andre stoffer enn PCB  
 

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

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

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

9.2 Lovverk  
Forskrift om farlig avfall definerer farlig avfallsgrensene: 

• PCB 50 mg/kg 

• Klorparafiner 2500 mg/kg 

• Ftalatene DEHP 3000 mg/kg og BBP 2500 mg/kg (DBP 3000 mg/kg) 

• Isocyanater, 4.4-MDI = 10.000 mg/kg15 
 

 
 

  

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

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

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

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

9.4 Avsetningsmuligheter glass 
Glass bør sorteres i to fraksjoner: 

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

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

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

  

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

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

7158 - Klorparafinholdige isolerglassruter (tonn) 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Deklarert 
  

Ikke tilgjengelig  455 2 474 4 938 6 178  7 795  7 782  8 561  

Eksportert Ikke tilgjengelig 882 Ikke tilgjengelig 

 
*Kilde: SSB og Norbas frem til 2015. SSB og Avfallsdeklarering fra og med 2015. 
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Hvis en regner at hvert vindu gjennomsnittlig veier 25 kg gir det samlet 46750 tonn. Det vil si at ved 250 arbeidsdager i året vil det måtte 
håndteres 187 tonn vinduer (ca. 7500 vinduer) hver arbeidsdag. Skal alt eksporteres på bil vil det kreve ca. 10 semitrailere hver eneste 
arbeidsdag. Det vil neppe være riktig (økonomisk, miljømessig, nasjonalt, ressursmessig) å eksportere så mange vinduer. En eller flere 

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

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

 

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

 
 
 

 
 

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

1. Bidra til å sammenstille og formidle kunnskap om hva 

som finnes av miljøgifter i forurensede vinduer (med 

annet enn PCB) 

2. Bidra til at alle forurensede vinduer sorteres, klassifiseres 

og deklareres i henhold til regelverkene  

3. Revidere informasjonsmateriell (f.eks. folder 

sortere/håndtere) 

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

opprettes et avfallsstoffnummer for «Vinduer forurenset 

med andre stoffer enn PCB». Dersom dette opprettes bør 

det vurderes «å nedlegge» avfallsstoffnummer 7158 

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

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

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

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

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

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

forsvarlig?  

  

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