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Hva er farlig avfall?

Følgende forskrifter er sentrale:

✓ Forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall (avfallsforskriften) kapittel 11: Farlig avfall 

✓ Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer 
og  stoffblandinger (CLP) 

Bestemmelsene i avfallsforskriften § 11-2 gjelder oppbevaring, transport og 
håndtering av farlig avfall. Det er avfallsbesitter som har ansvaret for å 
vurdere om avfallet er farlig avfall eller ikke. 



✓ Faktark fra Miljødirektoratet

✓ Veiledningsmateriell fra Forumet 

✓ NFFAs veileder 2015 - 2017

✓ www.lovdata.no 

✓ www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/

✓ Avfallsdeklarering.no 

✓ Regelhjelp.no 

✓ Norske utslipp, virksomhetenes tillatelser 

Hvor finner vi informasjon om hva som 
er farlig avfall i dag?  



Avfallsforskriftens kapittel 11



Det finnes ikke grenseverdier for stoffer

Med noen

få unntak

Avfallsforskriften

kap 11,

Vedlegg 2, nr 2



Det finnes grenseverdier for faresetninger

• Summeringsregel for noen egenskaper

• Sammenstille faresetningen for de aktuelle 
kjemiske stoffene

Men, summeringsregelen gjør det 
vanskelig å si hva som er strengeste 
grenseverdi for et stoff da det 
avhenger av hvilke andre stoffer som 
er tilstede

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



✓Egenskaper, fareklasse farekategori ?

✓Finne faresetninger i C&L Inventory

✓Finne strengeste faresetning for enkeltvis vurdering

✓Summering ?

✓Harmonisert?

✓Cut off ?

Videre….

IKKE  HELT  ENKELT !





Hvor får jeg hjelp ?



Ny veileder – 
Hva gjør avfall 
farlig

Hensikt 

Sammenstille metode og 
grenseverdier 
for når avfall skal 
klassifiseres som farlig 
avfall i henhold til 
avfallsforskriften § 11-2.



Hvem står bak:

✓Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA)
✓Forum for miljøkartlegging og –sanering

•Marit Lindstad, Prosjektleder NFFA

•Eirik Wærner (Hjellnes Consult), Prosjektleder FMKS

•Kristin Hovland (Hjellnes Consult), Prosjektdeltaker 

•Marit Lægreid, Prosjektdeltaker på vegne av NFFA

•Tor Fredrik Holth, Prosjektdeltaker på vegne av NFFA

•Steinar Amlo (Norconsult / Forum for miljøkartl…)

•Roar Hansen, generalsekretær NFFA



Veileder –
Hva gjør avfall farlig

Veilederens innhold

1. Veiledningstekst om gjeldende 
regelverk og hvordan avfallet klassifiseres
inkl. henvisninger

2. Oppslagstabeller 
• en sammenfatning av dagens status for faresetninger for et utvalg uorganiske stoffer
• en sammenfatning av dagens status for faresetninger for et utvalg organiske stoffer
• en sammenfatning av dagens status om stoffers egenskaper, faresetninger og 

tilhørende grenseverdier for når avfall skal klassifiseres som farlig
• en avfallstabell med utfyllende informasjon om en rekke avfallstyper 



Forklaringsnøkkel



Tabell for uorganiske (og for organiske) 
stoffer



Avfallstabellen





Eksempel 1
Opprydding av en gammel fyllplass ved et gartneri



Analyser av avfallet:

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



Grenseverditabell veileder

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

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



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





Sammenstilling og summering



Forurenset grunn-
Ikke lov å bruke tilstandsklasser 
ved mottak på deponi



Forurenset grunn - mismatch i regelverk



Byggeplass Deponi

TA-2553 Avfallsforskriften
Avfallsforskriften 
eller tillatelse



Forurenset grunn – hvordan vurdere ved 
levering til deponi?
• Dersom opp til og med tilstandsklasse 3 => Ordinært avfall. 
• Dersom klasse 4 eller 5: Sjekk med tillatelsen for deponiet vedr. krav til 

deponering av forurenset grunn. Lov å deponere opp til og med klasse 5?
• Dersom ikke tillatelse som henviser til tilstandsklassene og massene i 

tilstandsklasse 4 eller 5. Bruk sammenligningstabell mellom tilstandsklasser 
og avfallsforskriften eller grenseverditabell (excel-fil) i veilederen for å 
finne ut om det er farlig avfall. 

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

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

• Dersom stoffer som ikke står i TA-2553 bruk veilederen for finne ut om 
dette er farlig avfall.

• Dersom farlig avfall og man likevel ønsker å deponere på ordinært deponi: 
Utlekkingstest iht avfallsforskriften kap 9, vedlegg II, punkt 2.3.1 + analyse 
av TOC og pH

• Utlekking under grenseverdier og TOC<5% og pH>6=> Deponi for ordinært avfall
• Utlekking over grenseverdier og/eller TOC>5% og/eller pH<6=> Deponi for farlig 

avfall



Tusen takk for oss!
 

Steinar Amlo: 45401632, steinar.amlo@norconsult.com

Ida Nilsson: 48312099, ida.nilsson@norconsult.com


