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Forord
Dette er 4. reviderte, oppdaterte og utvidete utgave av NFFAs veileder for deklarasjon og transport 
av farlig avfall og radioaktivt avfall. NFFA-veilederen skal være bransjens mest komplette 
og pålitelige hjelpemiddel i sitt slag. Det henvises til NFFA-veilederen på Miljødirektoratets 
deklarasjonsskjema og i veiledningsmateriell fra Statens strålevern. Veilederen / NFFA-tabellen 
foreligger nå også som en fullverdig dataapplikasjon tilgjengeliggjort på www.nffa.no   

Både denne papirbaserte og den elektroniske versjonen av denne 4. utgaven av NFFA-veilederen 
inneholder flere nyheter og viktige endringer. Vi ber derfor om at tidligere utgaver tas ut av bruk. 
Foreliggende utgave hensyntar bl.a.:

• Avfallsforskriftens kapittel 11 med tilhørende vedlegg 
• ADR / RID 2013
• IMDG Code edition 2012 (amendment 36-12)
• Nye avfallsstoffnumre pr. 2013 (for farlig avfall og radioaktivt avfall)
• NS 9431:2011 (Klassifikasjon av avfall)
• Avfallsforskriftens kapittel 16
• NFFAs dialog med myndighetene
• Tilbakemeldinger og erfaringer fra NFFAs medlemmer og andre brukere av NFFA-veilederen

Vi benytter også i denne versjonen QR-koder (Quick Response). Dette strekkodesystemet leses 
av via en vanlig smarttelefon. Relevante nettsteder for mer informasjon kommer deretter opp i 
displayet.

Ambisjonen med NFFA-veilederen er å gi tydelig rettledning, selv der regelverket og myndighetenes 
anvisninger kan være uklare. Gjennom veilederen kan derved NFFA som bransjeorganisasjon 
utføre en viktig funksjon: Bidra til at det etableres bransjestandarder som er gjennomtenkte, 
kvalitetssikrede og mest mulig forankret hos myndighetene. 

Det ligger et betydelig arbeid bak veilederen. Prosjektleder har også denne gang vært Marit 
Lindstad i NFFA. Vi retter for øvrig en stor takk til NFFAs samarbeidspartner AS Farlig Gods ved 
Anne-Mette Lillehagen, NFFAs medlemmer, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samt Institutt for energiteknikk (IFE). Uansett bidrag fra de 
nevnte, er det NFFA som står ansvarlig for det faglige innholdet.

Foreningen er takknemlig for å motta forslag til endringer eller forbedringer fra bransjen og 
myndighetene i forkant av neste oppdatering i 2015. 

Tønsberg, oktober 2013

Roar Hansen
Generalsekretær
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Benytt deg av QR-kodene i veilederen!
Enkelte steder i veilederen finner du QR-koder (Quick Response). Koden leses av med en helt 
vanlig smarttelefon og IPad. For å skanne kodene, må du laste ned en applikasjon på telefonen 
(Appstore for IPhone eller Android Market for andre smarttelefoner). For eksempel i-Nigma for 
IPhone og Barcodeskanner for Android-telefoner. Nedlastning og bruk er gratis.

Du holder telefonen over strekkoden, og vil komme til:

Direkte koblinger til nettsider hvor brukerne av veilederen kan få utdypende informasjon  
(eksempelvis om ADR, lovverk m.v.) relatert til det kapitelet hvor QR-koden er plassert.

Rettigheter, ansvarsbegrensninger, vilkår og betingelser.
Materialet i denne veilederen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale 
med rettighetshaver, er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller kopiering kun tillatt i 
den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Norsk forening for farlig avfall 
(NFFA). 

Innholdet må ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. NFFA 
påtar seg ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for at innholdet i veiledningsteksten eller i NFFA- 
tabellen er fullstendig eller korrekt. 

NFFA aksepterer intet ansvar eller forpliktelser som oppstår fra, eller på noen måte er i forbindelse 
med, bruk av veilederen og dens innhold. NFFA stiller seg spesielt ikke ansvarlig for nøyaktighet, 
fullstendighet, tilstrekkelighet, tidsriktighet og / eller omfattelse av innholdet i veilederen. Vi 
henviser i denne forbindelse til de myndighetstillatelser og forpliktelser brukerne av veilederen selv 
har i tråd med norsk lov.
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Innledning 
Denne veilederen er et hjelpemiddel for å deklarere og transportere farlig avfall og radioaktivt 
avfall i henhold til gjeldende regelverk. Å få det farlige avfallet klassifisert som farlig gods er en 
 omfattende prosess. I denne veilederen henvises det til krav og regler som må overholdes for å 
sikre forsvarlig håndtering, riktig deklarering og en trygg transport. 

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til transportregler i denne veilederen henviser til ADR/
RID 2013 og / eller IMDG code 2012 edition (amendment 36-12). 

Oppbygning av veilederen
Veilederen er delt i tre hoveddeler: 

Del 1 
Inneholder informasjon fra transportregelverkene blant annet «forskrift av 1. april 2009 om 
transport av farlig gods på vei og jernbane», i tillegg til avsender og sjåfør / transportørs ansvar og 
forpliktelser. Under avsenders oppgaver finner du informasjon om utfylling av deklarasjonsskjema, 
merking av kolli, krav til opplæring, krav til emballasje og mye mer. Under sjåførens / transportørens 
oppgaver finner du krav til merking av kjøretøy, krav til opplæring samt krav transportøren / 
sjåføren må oppfylle før, under og etter transporten.

Del 2 
Inneholder informasjon om utvalgte avfallstyper og NFFA-tabellen. Den kjente og videreutviklede 
NFFA-tabellen består i denne versjonen av avfallstoffnummer, avfallstype, EAL-kode,  
UN-nummer, ADR-klasse, emballasjegruppe, faresedler, miljømerking, spesielle bestemmelser, 
transportbestemmelser for ADR/RID og IMDG, tunellrestriksjoner og kommentarer knyttet til 
utvalgte avfallstyper.

Del 3 
Inneholder vedlegg til tabell i del 2.
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A B C Avfallstype 

7011   Spillolje, refusjonsberettiget 

7012   Spillolje, ikke refusjonsberettiget 

7021 3021-1 3021-2 Olje- og fettavfall 

7022 3022-1 3022-2 Oljeforurenset masse 

7023   Drivstoff og fyringsolje 

7024 3024-1 3024-2 Oljefiltre

7025 3025-1 3025-2 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje 
eller kondensat 

7030 3030-1 3030-2 Oljeemulsjoner, sloppvann 

7031 3031-1 3031-2 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk

7041 3041-1 3041-2 Organiske løsemidler med halogen 

7042 3042-1 3042-2 Organiske løsemidler uten halogen 

7043   Trikloreten (”TRI”) – Refusjonsberettiget 

7051   Maling, lim, lakk, som er farlig avfall

7055   Spraybokser

7081 3081-1 3081-2 Kvikksølvholdig avfall

7082   Kvikksølvholdige batterier 

7083 3083-1 3083-2 Kadmiumholdig avfall 

7084   Kadmiumholdige batterier

7085   Amalgam 

7086   Lysstoffrør

7091 3091-1 3091-2 Uorganiske salter og annet fast stoff

7092   Blyakkumulatorer

7093   Småbatterier

7094   Litiumbatterier, kun farlige

7095 3095-1 3095-2 Metallhydroksidslam

7096 3096-1 3096-2 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand mm

7097 3097-1 3097-2 Uorganiske løsninger og bad

7098   CCA-impregnert trevirke

7100   Cyanidholdig avfall

7111   Bekjempningsmidler uten kvikksølv

7112   Bekjempningsmidler med kvikksølv

7121   Polymeriserende stoff, isocyanater

7122   Sterkt reaktive stoffer

Nasjonale avfallsstoffnummer 2013*Avfallsstoffnummer for offshoreavfall (nye i 2013)

Vær oppmerksom på at det er definert seks nye avfallstoffnummer innen området. Disse er:

7025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat 
7031 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk 
7142 Oljebasert borevæske 
7143 Kaks med oljebasert borevæske 
7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 
7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer

Ovennevnte avfallsstoffnumre forekommer også med “søsterkoder” for radioaktivt avfall, det vil si 
tilsvarende 3000-serien i henhold til Norsk Standard NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall og i 
henhold til Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall med serienummer fra og 
med 017 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) og Statens strålevern. 

Søsterkoder for radioaktivt avfall
3025-1 og 3025-2 
3071-1 og 3071-2 
3142-1 og 3142-2  
3143-1 og 3143-2 

Utgått avfallstoffnummer 
Den gamle koden 7141 for mineraloljebasert boreslam og borekaks er fjernet, siden denne er 
erstattet av de to nye separate kodene 7142 og 7143 for dette avfallet.
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Del 1 – Deklarasjon og transport av farlig avfall og 
radioaktivt avfall 
Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods med veiledning 

Siden bestemmelsene i ADR er utviklet for internasjonal transport, er de ikke alltid hensiktsmessige 
for den transport som skjer innen landets grenser og som ofte har karakter av lokal distribusjon. 
Selv om hovedregelen er at transport av farlig gods skal følge ADR, gjelder det enkelte nasjonale 
tilpasninger for innenlands transport. Muligheten til slike tilpasninger er begrenset, men de 
som finnes er innarbeidet i selve landtransportforskriften. Forskriften i sin helhet er å finne 
innledningsvis i ADR / RID men i denne veilederen gjør vi spesielt oppmerksom på følgende:

Virkeområde
Forskriften gjelder - med få unntak - all landtransport av farlig gods.

Sikkerhetsrådgiver
Alle bedrifter - med få unntak - som kommer i befatning med farlig gods skal ha 
sikkerhetsrådgiver. Sikkerhetsrådgiver må ha inngående kunnskap om ADR slik at bestemmelsene i 
ADR blir oppfylt og implementert i bedriftens internkontrollsystem.  

§ 12. Transport av farlig avfall
Ved transport av inntil 500 kg netto farlig gods per transportenhet / jernbanevogn klassifisert som 
farlig avfall i henhold til avfallsforskriften, gjelder kun bestemmelsene i ADR og RID om krav til 
emballasje, tank, merking, samemballering og transportdokument.

Ved innsamling av flytende farlig avfall levert i kanner, bokser eller lignende, kan det benyttes 
UN-godkjent fat, stiv IBC eller storemballasje som ytteremballasje. Rester av lim, maling, 
harpiksløsninger eller lignende i emballasje på inntil 10 liter, kan transporteres på pall med 
pallekarmer, og som i tillegg er tilfredsstillende sikret mot lekkasje.

Farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i spesielle kasser med 
sikret lokk. Slike kasser er tillatt merket «Farlig avfall». Kravene i ADR / RID om samemballering 
trenger ikke være oppfylt dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak som hindrer farlige reaksjoner.

Deklarasjonsskjema i henhold til avfallsforskriften kan benyttes som transportdokument.

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder likevel ikke for:
a) Eksplosive stoffer og gjenstander klasse 1
b) Infeksjonsfremmende stoffer klasse 6.2
c) Radioaktivt materiale klasse 7.

Avsenders ansvar og forpliktelser
Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene 
i de til enhver tid gjeldende transportregelverkene. Avsender har plikt til å informere føreren om at 
det er farlig gods i lasten. Avsender skal spesielt forvisse seg om at det farlige godset er:

A B C Avfallstype 

7123   Herdere, organiske peroksider

7131 3131-1 3131-2 Syrer, uorganiske

7132 3132-1 3132-2 Baser, uorganiske

7133   Rengjøringsmidler

7134   Surt organisk avfall

7135   Basisk organisk avfall

7142 3142-1 3142-2 Oljebasert borevæske 

7143 3143-1 3143-2 Kaks med oljebasert borevæske

7144 3144-1 3144-2 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer

7145 3145-1 3145-2 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer

7151 3151-1 3151-2 Organisk avfall med halogen

7152 3152-1 3152-2 Organisk avfall uten halogen

7154   Kreosotimpregnert trevirke

7155   Avfall med bromerte flammehemmere

7156   Avfall med ftalater

7157   Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og 
HKFK

7158   Klorparafinholdige isolerglassruter

7159   Klorparafinholdig avfall

7165 3165-1 3165-2 Prosessvann, vaskevann

7210   PCB- og PCT- holdig avfall

7211   PCB-holdige isolerglassruter

7220   Fotokjemikalier

7230   Halon

7240   KFK

7250   Asbest 

7261   Gasser i trykkbeholdere

 3811-1 3811-2 Radioaktivt sykehusavfall

 3831-1 3831-2 Radioaktivt avfall fra universiteter og forskningsinstitusjoner 

 3851-1 3851-2 Radioaktive steinmasser

 3911-1 3911-2 Annet radioaktivt avfall

*Kilder er henholdsvis NS 9431:2011, Miljødirektoratet og Statens strålevern.
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EGNE NOTATER EGNE NOTATER• Korrekt klassifisert
• Tillatt for transport i henhold til ADR og IMDG
• Korrekt merket med UN-nummer, faresedler og merking

Avsender skal også:
• Gi transportøren opplysninger og data samt - om nødvendig - de transportdokumenter som 

kreves med følgedokumenter (deklarasjonsskjema, multimodal dangerous goods form, container- 
eller kjøretøystuingesertifikat (skriftlige instruksjoner og lignende).

• Bare bruke emballasje som er godkjent for og egnet for transport av de stoffene det gjelder og 
merket slik det er bestemt i transportregelverkene.

• Oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner.
• Forvisse seg om at også tomme tanker som ikke er rengjort og gassfri, samt tomme, ikke 

rengjorte kjøretøyer og store og små bulkcontainere, har riktig merking og faresedler, samt at 
tomme, ikke rengjorte tanker er lukket og like tette som hvis de hadde vært fulle.

Avsenders/transportørens/innsamlerens rolle
Ved overlevering av farlig avfall for transport, er avsenderen ansvarlig for at det blir gitt korrekte 
opplysninger om godset, og at kravene til transportdokument, emballering og merking overholdes. 
I mange tilfeller kan det være transportøren / innsamleren som har kunnskapen om hvordan 
dette skal gjøres på korrekt måte. Det er derfor naturlig at denne ofte benyttes som konsulent av 
avsenderen. For eksempel vil innsamleren ved hjelp av enkle spørsmål kunne avgjøre om spillolje 
fra en landbruksvirksomhet skal regnes som brannfarlig væske klasse 3 eller ikke.

Eksempel: Brukt motorolje fra dieselmotor regnes som farlig gods da motorolje nå klassifiseres 
som UN 3082 Miljøfarlig stoff flytende n.o.s klasse 9. Er den brukte motoroljen innblandet 
med bensin eller andre lettantennelige løsningsmidler, er det stor sannsynlighet for at den skal 
klassifiseres som brannfarlig væske klasse 3 og må merkes med fareseddel 3 og merket for 
miljøfare. 

Dersom flammepunktet i slike tilfeller ikke er bestemt, bør man bruke bestemmelsene som gjelder 
for stoffer med flammepunkt under 23 °C og kokepunkt over 35 °C. Dette er stoffer og blandinger 
klassifisert under emballasjegruppe II i ADR/RID og IMDG code.

Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig avfall 
Personer i tjeneste hos aktørene som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig 
gods, skal være opplært i kravene som regulerer transporten av slikt gods. Opplæringen skal 
svare til deres ansvar og arbeidsoppgaver. Ansatte skal opplæres før de får selvstendig ansvar 
og skal før dette bare utføre arbeid under direkte tilsyn av en opplært person. Opplæringen skal 
omfatte sikkerhet ved transport av farlig gods som omtalt i kapittel 1.10 ADR/RID og chapter 1.4 
IMDG code, bestemmelser om sikring (security). Opplæringen skal regelmessig suppleres med 
oppdateringskurs for å ta hensyn til endringer i regelverket.

Oversikt over opplæring som er gjennomgått i henhold til dette avsnittet, skal oppbevares av 
arbeidsgiver og skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for den ansatte eller vedkommende 
myndighet. Oversikt over opplæringen skal oppbevares av arbeidsgiver for en periode fastsatt av 
vedkommende myndighet. Oversikt over gjennomgått opplæring skal kontrolleres ved nyansettelse.

Deklarering av avfall som er underlagt transportbestemmelsene 
Farlig avfall og radioaktivt avfall er deklarasjonspliktig. Det er avsenders ansvar å fylle ut 
 dokumentene. Det skal være ett deklarasjonsskjema for hvert avfallstoffnummer.

Ved utfylling av deklarasjonsskjema bør kommunenummer avfallet har oppstått i fremkomme. 
Dette behøver nødvendigvis ikke være samme nummer som avfallsprodusent har. 

Ved norsk, nasjonal transport kan deklarasjonsskjemaet erstatte det transportdokumentet som 
kreves i ADR. Dette gjelder imidlertid ikke dersom avfallet inneholder radioaktive stoffer i slike 
mengder at avfallet er farlig gods klasse 7.

Deklarasjonsskjema skal inneholde følgende informasjon:
• Avfallsprodusentens navn, telefonnummer, adresse og organisasjonsnummer
• EAL-kode 
• Avfallstoffnr 
• Mengde kg / liter
• Antall kolli
• Emballasjetype
• Fysiske egenskaper
• Nærmere beskrivelse. For avfall som inneholder radioaktive stoffer skal det oppgis hvilke nuklider 

som er tilstede i avfallet samt spesifikk aktivitet og total aktivitet 
• UN-nummer 
• Transportklassifisering 
• Emballasjegruppe 
• Fareseddel 
• Tunnelrestriksjonskoden 
• Når et stoff som tilhører klassene 1 til 9 oppfyller miljøklassifiseringskravene, skal dokumentet ha 

påskriften «MILJØFARLIG» (gjelder ikke UN 3077 og UN 3082) 
• Ved bruk av redningsemballasje eventuelt redningstrykkfat må det i transportdokumentet skrives 

«REDNINGSEMBALLASJE» eventuelt «REDNINGSTRYKKFAT» i dokumentet. 
• Dato og underskrift

IMDG 
Ved transport i henhold til IMDG-code skal det benyttes et «Multimodal dangerous goods form.» 
Teksten i dette dokumentet skal være på engelsk. I tillegg til ovennevnte krav må dette dokumentet 
suppleres med følgende informasjon:

• Når et stoff som tilhører klassene 1 til 9 oppfyller kravene til miljøklassifisering eller «P» står 
oppført i kolonne (8) skal dokumentet ha påskriften «MARINE POLLUTANT «og evt. også 
«ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS» 

• EMS i henhold til kolonne (14)
• Flammepunkt: Når flammepunktet er 60 °C eller lavere (c.c)
• Ved bruk av redningsemballasje eventuelt redningstrykkfat må det i transportdokumentet skrives 

«SALVAGE PACKING» eventuelt «SALVAGE PRESSURE RECEPTABLE» i dokumentet.
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EGNE NOTATER EGNE NOTATERDeklarering av avfall som ikke er underlagt transportregelverkene

Deklarasjonsskjema skal inneholde følgende informasjon:
• Avfallsprodusentens navn, adresse og organisasjonsnummer
• EAL-kode
• Avfallstoffnr
• Mengde kg/liter
• Antall kolli
• Fysiske egenskaper
• Emballasjetype
• Nærmere beskrivelse. For avfall som inneholder radioaktive stoffer skal det oppgis hvilke nuklider 

som er tilstede i avfallet samt spesifikk aktivitet og total aktivitet 
• Kryss av på ikke klassifiseringspliktig
• Dato og underskrift

Avfallsprodusentens plikter etter avfallsforskriften
Avfallsprodusenten har en rekke plikter som følger av bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 
11. I hovedsak går disse ut på følgende: 
• Identifisere farlig avfall 
• Oppbevare farlig avfall  
• Deklarere og levere farlig avfall  
• Basiskarakterisere avfall kap. 9 vedlegg II (skjema fins i vedlegg 5) 

EAL-koder
Når det gjelder EAL-koder som er EUs standard for klassifisering av avfall, finnes disse blant annet 
i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall (vedlegg 1). EAL er på langt nær uttømmende når det 
gjelder klassifisering av alle typer farlig avfall som oppstår. Listen inneholder først og fremst avfall 
fra ulike industriprosesser. Det må etableres rutiner og metoder som fanger opp annet avfall med 
farlige egenskaper som oppstår i andre sammenhenger. 

Nyttige forskrifter for å etablere interne rutiner etc. kan være:
• Internkontrollforskriften  
• Kriterier som gjør avfall til farlig avfall (vedlegg til avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall)
• EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger (CLP)

Vedlegg i Avfallsforskriftens kapittel 11 skal blant annet benyttes for:
• De avfallstypene i EAL som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer
• Farlige avfallstyper merket med stjerne som mistenkes å ikke inneholde farlige stoffer, eller kun 

små mengder farlige stoffer

Skriftlige instruksjoner 
Som en forholdsregel mot uhell eller nødsituasjoner som kan oppstå under en transport, skal 
skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) oppbevares i førerhytten og være lett tilgjengelig.

Transportøren er ansvarlig for at disse instruksjonene blir overlevert kjøretøyets mannskap før 
transporten starter. Instruksjonene skal være på et språk kjøretøyets mannskap som overtar det 
farlige godset kan lese og forstå. Transportøren skal forsikre seg om at kjøretøyets mannskap 
forstår instruksene og er i stand til å utføre dem på en tilfredsstillende måte.

Før transporten starter skal sjåføren(e)/mannskapet gjøre seg kjent med det farlige godset som er 
lastet og gjennomgå instruksjonene for detaljer om opptreden ved ulykker eller nødsituasjoner. De 
skriftlige instruksjonene skal skrives etter en 4-siders mal når det gjelder form og innhold og er å 
finne på DSBs hjemmeside. 

ADR-klassifisert gods som ikke får mottas som farlig avfall 
ADR-klassifisert gods i klasse 1 (eksplosive stoffer og gjenstander), klasse 4.2 (selvantennende 
stoffer), klasse 6.2 (infeksjonsfremmende stoffer) og klasse 7 (radioaktivt materiale), får vanligvis 
ikke mottas som farlig avfall. NFFA vet med sikkerhet at noen av disse klassene allikevel «sniker» 
seg inn. Det må derfor utarbeides interne rutiner og prosedyrer som forteller hvordan operatørene 
skal håndtere slike” uønskede” fareklasser.

Krav til valg og godkjenning av emballasjen 
Det er avsenders ansvar å bruke godkjent emballasje i henhold til transportbestemmelsene. Til 
emballering av farlig gods skal det benyttes emballasje, inklusive IBCer og storemballasje, av god 
kvalitet. Emballasjen skal være tilstrekkelig solid til å motstå støt og belastninger som normalt 
forekommer under transport. Det gjelder også ved overføring mellom transportmidler og mellom 
transportmidler og lagerbygninger, samt når kolli fjernes fra pall eller overpakning for videre 
manuell eller mekanisk håndtering.

Emballasje, inklusive IBCer og storemballasje, skal være utført og lukket på en slik måte at den 
forhindrer at noe av innholdet kommer ut. Dette gjelder i tilfeller hvor emballasjen er klargjort 
for transport under normale transportforhold, men hvor allikevel vibrasjoner eller endringer i 
temperatur, fuktighet eller trykk (f.eks. som følge av høydeforskjell) kan forekomme. Emballasje, 
inklusiv IBCer og storemballasje, skal være lukket i samsvar med informasjonen fra produsenten. 
Under transporten skal det ikke finnes farlige rester på utsiden av emballasje, IBCer og 
storemballasje. Disse bestemmelsene gjelder i den utstrekning de får anvendelse på ny, gjenbrukt, 
reparert eller gjenoppbygget IBCer og ny eller gjenbrukt storemballasje.

All emballasje må være godkjent i henhold til ADR /RID og/eller IMDG Code. Når farlig avfall 
transporteres, må godkjent emballasje brukes. All UN-godkjent emballasje vil være merket med 
en kode som viser til godkjenningssertifikatet. Det fremgår av dette dokumentet hvilke stoffer 
emballasjen er godkjent for.

Emballeringsbestemmelsene i kapittel 3.2 tabell A kolonne (8) og (9a) i ADR/RID og chapter 3.2 
Dangerous Goods List (DGL) column (8)-(11) i IMDG Code gir flere valgmuligheter for hvert stoff og 
kan virke vanskelig tilgjengelig. Ta kontakt med sikkerhetsrådgiveren i bedriften da denne ofte har 
gode kunnskaper for å foreta slike valg.

www.lovdata.no

www.dsb.no

www.lovdata.no

www.miljodirektoratet.no
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Noen ganger kan det være nødvendig å benytte redningsemballasje eventuelt redningstrykkfat. 
Redningsemballasje er en spesiell emballasje. Hensikten med denne er å sikre at emballerte 
kolli som er skadet, defekt, og / eller lekker, allikevel kan fraktes bort til gjenvinning eller 
bortskaffelse. Redningsemballasje brukes også i tilfeller hvor farlig gods er sølt eller har lekket 
ut. Redningstrykkemballasje brukes tilsvarende for trykkbeholdere som er skadet, defekt og/eller 
lekker.

Krav til merking av emballasjen 
All emballasje skal være påført følgende merking i henhold til deklarasjonsskjema:
• Deklarasjonsskjemaets løpenummer

Krav til merking og faresedler på kolli 
• Bokstavene UN etterfulgt av UN-nummer
• Faresedler i henhold til tabell
• Merke for miljøfare dersom varen er klassifisert som miljøfarlig  

Redningsemballasje skal i tillegg merkes «SALVAGE». 
All merking av emballasje skal være lett synlig og lesbar. Den skal tåle å bli utsatt for utendørs 
klima uten å bli vesentlig mindre effektiv. Mellomstore bulkcontainere (IBC) og storsekker med 
volum over 450 liter skal merkes på to motstående sider. Faresedlene skal anbringes på begge 
sider og begge ender av container. Gamle faresedler og merking som ikke refererer til aktuelt 
innhold i emballasjen, skal fjernes eller tildekkes.

Bestemmelser om sikring (security) 
Transportører, avsendere og andre aktører involvert i transport av farlig gods med høy risiko i 
henhold til tabell 1.10.3.1.2 og 1.10.3.1.3 ADR/RID og chapter 1.4.3.1.2 IMDG Code skal sette 
opp, iverksette og følge en sikringsplan. Sikringsplanen skal omfatte de elementer som er omtalt i 
1.10.3.2.2 i ADR/RID og 1.4.3.2.2 i IMDG Code. 

Sjåførens/transportørens ansvar og forpliktelser
Sjåføren/transportøren, skal spesielt, når det er relevant:
• Forvisse seg om at det farlige godset som skal transporteres, er tillatt å transportere i henhold til 

ADR
• Forvisse seg om at all dokumentasjon som er foreskrevet i ADR knyttet til det farlige godset er 

fremskaffet av avsenderen. Det skal forvisses om at dokumentasjonen er med i transportenheten. 
Alternativt kan dokumentasjonen være tilgjengelig ved bruk av elektronisk databehandling (EDB) 
eller elektronisk datautveksling (EDI) i stedet for papirdokumentasjon. Uansett skal informasjonen 
være tilgjengelig under transporten på en måte som minst tilsvarer papirdokumentasjon.

• Sjåføren skal se over kjøretøy og last for å forvisse seg om at det ikke foreligger noen åpenbare feil, 
lekkasjer eller sprekker, og at det ikke mangler utstyr.

• Kontrollere at kjøretøyene ikke er overlastet.
• Forvisse seg om at kjøretøyer er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet.
• Forvisse seg om at det utstyr som er fastsatt i de skriftlige instruksjonene til bilføreren, befinner seg 

i kjøretøyet.

Dersom sjåføren/transportøren finner brudd på transportbestemmelsene, skal sjåføren ikke 
videretransportere forsendelsen før avviket er rettet.

Dokumenter som skal følge transportenheten 
I tillegg til dokumenter som kreves i henhold til andre bestemmelser (sertifikat etc.), skal følgende 
dokumenter bringes med på transportenheten:
• Deklarasjonsskjema evt. et transportdokument (multimodal dangerous goods form)
• De skriftlige instruksjonene 
• Kompetansebevis

Oppbevaring av farlig gods-dokumentasjon 
Avsenderen og transportøren skal oppbevare en kopi av transportdokumentet for farlig gods 
(deklarasjonsskjemaet), tilleggsinformasjon samt annen dokumentasjon som spesifisert i ADR/
RID samt IMDG Code. Oppbevaringen skal vedvare i en periode på minst 3 måneder. Dersom 
dokumentene blir oppbevart elektronisk eller i et datasystem, skal avsenderen og transportøren 
være i stand til å reprodusere disse på papir.

Merking av kjøretøyet med oransje skilt 
Transportenheter som transporterer farlig avfall på vei, i mengder over 500 kg netto farlig gods, 
skal vise to rektangulære, oransjefargete skilt montert loddrett.
Disse skal være 30 x 40 cm. Skiltene kan om nødvendig reduseres til 30 x 12 cm.
Det ene skiltet skal være festet foran og det andre bak på transportenheten.
Begge skal stå vinkelrett på transportenhetens lengdeakse. De skal være klart synlige. Materialet 
som skal brukes må være værbestandig og sikre varig merking.
Skiltene skal ikke løsne fra kjøretøy i løpet av de første 15 minutter dersom de er omgitt av 
flammer som følge av brann.

Bestemmelser om lasting, lossing og håndtering 

Lasting og lossing
Sjåføren plikter å sette seg inn i de bestemmelser og rutiner som gjelder på sted for lasting og 
lossing. Spesielt gjelder dette ved rutiner som angår sikkerhet ved anlegget og bruk av utstyr. 
Dersom det er mangler ved utstyr etc. som gjør at rutinene ikke kan følges, er lasting eller lossing 
ikke tillatt før manglene er utbedret. Det er ikke tillatt å utføre lasting og lossing på steder som er 
åpne for alminnelig ferdsel. Dette gjelder ved håndtering av visse giftige stoffer av klasse 6.1. og 
visse stoffer i klasse 9. 

Samlastingsforbud
Samlasting av farlig avfall byr stort sett ikke på noe problem.
Samlastingsforbudet er basert på faresedlene.

Krav til atskillelse
Kolli merket med fareseddel 6.1, og noen kolli merket med fareseddel 9 (CV28) skal holdes atskilt 
fra matvarer. Dette gjelder også andre konsumvarer og dyrefor på kjøretøy samt under lasting, 
lossing og håndtering.

NFFA-veilederen
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Kolli med farlig gods skal sikres mot å velte eller falle ned. Kolli skal sikres på en hensiktsmessig 
måte slik at det ikke flytter seg, vrir seg eller blir skadet. Dette gjelder også ved samlasting med 
annet gods. Dersom det brukes stropper, må disse ikke strammes så hardt at de skader kolli. Kolli 
skal ikke stables dersom de ikke er konstruert for det.
Kolli med farlig gods skal beskyttes mot skader ved lasting og lossing.
Flytende farlig gods skal stables under ikke-flytende gods så sant det er praktisk mulig.

Rengjøring etter lossing
Dersom det ved lossingen oppdages at noe av innholdet har kommet ut, skal kjøretøyet eller 
containeren rengjøres så snart som mulig og i hvert fall før den lastes på nytt. Dersom det ikke er 
mulig å foreta rengjøring på stedet, skal kjøretøyet eller containeren transporteres til det nærmeste, 
egnete sted hvor rengjøring kan foretas.

Brannslokkingsmateriell 
Ved transport av farlig avfall i mengder over 500 kg netto farlig gods, skal alle transportenheter 
som transporterer farlig gods ha:

(1)
Transport enheter med 
største tillatte totalvekt:

(2)
Minste antall 

 brannslukkings-
Apparater:

(3)
Minste samlede kapa-

sitet per transportenhet:

(4)
Minst ett apparat i 

kolonne 2 skal være 
egnet for bekjempning 
av brann i motor eller 
førerhus. Dette skal ha 
en kapasitet på minst:

(5)
Minst ett apparat i 

kolonne 2 skal ha en 
kapasitet på minst:

≤ 3,5 tonn 2 4 kg 2 kg 2 kg

> 3,5 tonn ≤ 7,5 tonn 2 8 kg 2 kg 6 kg

> 7,5 tonn 2 12 kg 2 kg 6 kg

De oppgitte kapasiteter er for pulverapparater (eller tilsvarende kapasitet for et hvert annet egnet slukkemiddel).

• Slukkemiddelet skal være for brannklassene A, B og C (pulver)
• Apparatene må kontrolleres minst 1 gang pr. år
• Norsk godkjenning av apparater (NS, DBE) på norskregistrerte kjøretøy
• Apparatene skal være plassert lett tilgjengelig for kjøretøyets mannskap

ADR-utstyr og utstyr for personlig beskyttelse 
Alle transportenheter som transporterer farlig avfall i mengde over 500 kg netto farlig avfall skal 
være utstyrt med utstyr for generell og personlig beskyttelse i henhold til nedenstående: 

Utstyret skal velges i henhold til nummeret på fareseddelen for det farlige godset som 
transporteres. Nummeret på faresedlene finnes i transportdokumentet.

Følgende utstyr skal medbringes i alle transportenheter:
• Minst en stoppekloss pr. kjøretøy av egnet størrelse for kjøretøyets vekt og hjuldiameter
• To frittstående varselsignaler 
• Øyeskyllevæske (ikke nødvendig for faresedlene 2.1, 2.2, og 2.3, gass)

For hvert medlem av kjøretøyets mannskap:
• En egnet varselvest eller varselklær (for eksempel som beskrevet i europeisk standard EN 471)
• En lommelykt 
• Ett par beskyttelseshansker
• Øyebeskyttelse (eks. beskyttelsesbriller)

Tilleggsutstyr for enkelte klasser:
• Fluktmaske med kombinert gass/-støvfilter av A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2- type som 

tilsvarer den som er beskrevet i standarden EN 141. Det skal være én maske til hvert enkelt av 
kjøretøyets mannskap ved transport merket med fareseddel 2.3 (giftig gass) og 6.1 (giftige stoffer)

Følgende tilleggskrav gjelder for faste stoffer og væsker med faresedlene 3, 4.1, 4.3, 8, og 9:
• En spade
• En tetning for sluk
• En oppsamlingsbeholder 

Kompetansebevis 
Førere av kjøretøy som transporterer farlig avfall i mengde over 500 kg netto farlig gods 
(uavhengig av kjøretøyets totalvekt), skal ha kompetansebevis utstedt av vedkommende myndighet. 
Kompetansebeviset er gyldig i 5 år regnet fra dato for utstedelse. Nye kompetansebevis skal 
inneholde bilde av fører, men gamle bevis kan benyttes frem til desember 2017.

Forskjellige bestemmelser som kjøretøymannskapene må forholde seg til 

Passasjer
Bortsett fra kjøretøyets mannskap får det ikke medtas passasjerer på transportenheter som 
transporterer farlig gods.

Bruk av brannslukkingsmateriell
Kjøretøyets mannskap skal kunne bruke brannslukkingsmateriellet.

Forbud mot å åpne kolli
Bilfører eller hjelpemann får ikke åpne kolli som inneholder farlig gods.

Bærbare lyskilder
Den bærbare lyskilden som benyttes, skal ikke ha metalloverflater som kan frembringe gnister.

Forbud mot røyking
Røyking er forbudt i nærheten av kjøretøyer og inne i kjøretøyer mens det foregår lasthåndtering.
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Motoren skal være stoppet under lasting og lossing med mindre den brukes for å drive pumper 
eller andre hjelpemidler ved lasting og lossing, og da under forutsetning av at bestemmelsene i det 
landet kjøretøyet befinner seg tillater en slik bruk.

Bruk av parkeringsbrems og stoppeklosser
Transportenhet som transporterer farlig gods skal aldri være parkert uten at parkeringsbremsen 
er i funksjon. Tilhengere uten bremser skal bli forhindret fra å bevege seg med hjelp av minst en 
stoppekloss.

Bruk av kabler
I de tilfellene hvor transporten består av et motorkjøretøy med ABS bremsesystem og en O3 
tilhenger (3.500 kg -10.000 kg totalvekt), eller O4 tilhenger (over 10.000 kg), skal koblingen 
beskrevet i 9.2.2.6.3 ADR/RID alltid være tilkoblet mellom trekkvognen og tilhengeren under 
transport.

Tanktransport
Denne veilederen er tilrettelagt for stykkgodstransport. Dersom godset skal transporteres i tank, 
henvises til ADR / RID og IMDG Code. Ved å benytte transportklassifiseringen i NFFA-tabellen, 
kolonne (7) kan man ta seg direkte inn i disse regelverkene. Kapittel 3.2 tabell A kolonne 10-14 
og chapter 3.2 Dangerous Goods List column 12-14 gir den informasjon som er nødvendig for å 
transportere godset i tank. Føreren må ha kompetansebevis for tank.

Merke for miljøfarlige stoffer ved tanktransport
Når merke for miljøfarlige stoffer er påkrevet skal containere, MEGCer, tank containere, flyttbare 
tanker og kjøretøyer som inneholder miljøfarlige stoffer merkes med merket for miljøfare. For  
UN 3077 og UN 3082 skal merke for miljøfare påføres i tillegg til fareseddel nr. 9. Når et stoff 
som tilhører klassene 1 til 9 i tillegg oppfyller miljøklassifiseringskravene, skal merke for miljøfare 
påføres i tillegg til den (de) faresedler som gjelder for denne klassen.

Sjøtransport 
Ved sjøtransport gjelder IMDG-regelverket. NFFA-tabellen har i denne utgaven inkludert 
klassifisering i henhold til dette regelverket. 

Innenlands ferge
Ved korte fergestrekninger i Norge vil de fleste fergeselskaper akseptere at transporten følger 
ADR. Deklarasjonsskjema må følge avfallet. I tillegg bør det følge et samledokument som 
angir alt avfallet som transporteres. Dokumentet skal inneholde opplysninger om avfallstype 
med avfallsnummer, mengde, antall kolli, UN-nummer, ADR-klasse og emballasjegruppe samt 
deklarasjonsnummer.

Informasjon om utvalgte avfallstyper

Farlig avfall og radioaktivt avfall

Avfallsstoffnummer for offshoreavfall (nye i 2013)

Vær oppmerksom på at det er definert seks nye avfallsstoffnummer for offshoreavfall innen 
området. Disse er:

7025 (3025-1 og 3025-2) Avfall som inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat 
7031 (3031-1 og 3031-2) Oljeholdige emulsjoner fra boredekk 
7142 (3142-1 og 3142-2) Oljebasert borevæske 
7143 (3143-1 og 3143-2) Kaks med oljebasert borevæske 
7144 (3144-1 og 3144-2) Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 
7145 (3145-1 og 3145-2) Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
 
Ovennevnte avfallsstoffnummer forekommer også med “søsterkoder” for radioaktivt avfall, som 
angitt i parentes. Det vil si tilsvarende 3000-serien i henhold til Norsk Standard NS 9431:2011 
Klassifikasjon av avfall og i henhold til Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall 
med serienummer fra og med 017 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) og 
Statens strålevern. 

Farlig avfall

Batterier
Klassifiseringen i tabellen er basert på følgende:
Alle kasserte batterier skal samles inn i eget retursystem uavhengig av om de er miljøfarlige eller 
ikke. De skal ikke sammenblandes med annet avfall.
• Noen batterier er både farlig avfall og farlig gods. Dette gjelder 7084 Kadmiumholdige batterier 

og 7092 Blyakkumulatorer.
• Noen batterier er kun farlig avfall. Dette gjelder 7082 Kvikksølvholdige batterier og ev. 7093 

Småbatterier. I og med at alle batterier skal samles inn kan det være hensiktsmessig å regne 
småbatterier som farlige inntil de er sortert. Det er derimot ikke hjemmel for å regne alkaliske 
småbatterier som farlige.

• Noen batterier er kun farlig gods og ikke farlig avfall (dvs. ikke *merket i EAL listen). Dette gjelder 
7094 Litiumbatterier.

 
Hovedregelen er følgende: Det er kun farlig avfall og radioaktivt avfall som skal deklareres. Vår 
begrunnelse for fortsatt å anbefale deklarering av småbatterier og litiumbatterier er basert på: 

1. NS 9431:2011
2. Deklarasjonsskjema 017 pr. 2013
3. Transportregelverkene ADR/RID samt IMDG
4. Definisjonen iht. Avfallsforskriftens § 11-3 b) farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig 
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kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger 
eller fare for skade på mennesker eller dyr

5. Litiumbatteriene er farlig avfall dog ikke ut fra forurensningspotensialet, men med hensyn til 
energitetthet, «avfall som krever særskilt omtanke og behandling (Batteriretur)» (HMS)  

6. Avfallsforskriftens kap. 3. Vi henviser også til EUs direktiv 2006/66/EF ((Direktiv 
2006/66/EF endret ved direktiv 2008/103/EF), nr. 12zh (vedtak 2008/763/EF) og 
nr. 12zt (vedtak 2009/603)) om batterier og akkumulatorer og kasserte batterier og 
akkumulatorer (batteridirektivet). Direktivet gjelder for alle batterier uansett form, volum, 
vekt, sammensetning og anvendelse, med unntak av batterier brukt i utstyr til å forsvare 
nasjonens sikkerhetsinteresser og batterier i utstyr ment for bruk i rommet. 

Vedrørende 7092, blyakkumulatorer, blybatterier (våte) lekkasjefrie, UN 2800 gjøres det 
oppmerksom på følgende: 
Den spesielle bestemmelsene 598b (som det henvises til i tabellen) bekrefter at dersom alle 
angitte (se vedlegg) kriterier er oppfylt er batteriene ikke underlagt ADR. Dersom kriteriene i 598b 
ikke er 100 % oppfylt må ADR følges i sin helhet.
For nærmere informasjon henvises det til Batteriretur AS og deres veiledere for håndtering av 
kasserte batterier og informasjon på Miljødirektoratets hjemmeside.

Blåsesand
Blåsesand er farlig avfall hvis den inneholder farlige stoffer som f.eks. tungmetaller. 
Avfallsprodusenten må dokumentere at avfall fra sandblåsing ikke inneholder farlige stoffer. 
Kan dette ikke dokumenteres, skal avfallet fra sandblåsingen klassifiseres som farlig avfall. 
Det skal altså vurderes om innholdet av farlige stoffer i avfallet overskrider grenseverdiene gitt 
i vedlegg 3 til kapitlet om farlig avfall i avfallsforskriften. Se tabell hos Norsk olje og gass (QR-
kode). Tabellen viser aktuelle grenseverdier hentet fra forskriften. Basert på dette avgjøres om 
blåsesanden er farlig avfall eller ikke.

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) 
Det er mange typer farlig avfall som kan oppstå i bygg- og anleggsprosjekter. Disse er angitt i 
tabellen. Les mer om farlige typer BA-avfall via QR-kode www.byggemiljo.no.

Oljefiller
Ved deklarering og transportklassifisering av oljefiller er det viktig å være oppmerksom 
på følgende:

1. Hva er NFFAs anbefaling ved klassifisering av oljefiller?
Oljefiller transportert på landevei i henhold til ADR/RID 2013 er vanligvis ikke klassifiseringspliktig 
(IK).

Oljefiller transportert på sjø i henhold til IMDG Code 2012 er imidlertid anbefalt klassifisert 
som 4.2. Grunnen til dette, er at det kun er hendelser med selvantenning i havner og til sjøs 
som hovedsakelig har vært et problem. Dette faktum er lagt til grunn i NFFA-tabellen. På dette 
grunnlaget kan avfallet mottas på mottak for farlig avfall.

Oljefiller er en relativt vanlig type avfall som det er viktig at vi har mottak for, og det er ingen 
planer internasjonalt om å underlegge dette avfallet bestemmelsene i ADR/RID. Dersom 
avfallsprodusenten har spesifikke opplysninger om hva slags olje/væske som finnes i fillene, finnes 
en eventuell klassifisering for disse væskene i aktuelle sikkerhetsdatablad.

En fille kan være selvantennelig/lettantennelig hvis den inneholder flyktige og brannfarlige 
væsker som f.eks. linolje eller white spirit. Fillen kan være mer brannfarlig enn væsken 
fordi oksygeneksponeringen er større (større overflate). Omvendt, dersom oljefillene blir 
komprimert, vil brannfaren reduseres. Dersom fillene har ligget en stund i en åpen beholder hos 
avfallsprodusenten, vil flyktige forbindelser ha fordampet. Brannfarlig avfall skal oppbevares 
på arbeidsplassen i brannsikre beholdere.

NFFAs anbefaling hva gjelder bruk av UN 1856 ved sjøtransport tar høyde for filler som inneholder 
oljer som kan selvantenne (linolje m.m.). Klassifisering av oljefiller i klasse 4.2 blir kun aktuelt i de 
tilfellene der et mottaksanlegg videresender avfallet helt eller delvis over sjø (IMDG). Klasse 4.2 er 
altså ikke en aktuell klassifisering for transport landeveis.

NFFA anbefaler at emballeringsbestemmelsene (i IMDG-koden) følges ved landtransport selv om 
oljefiller vanligvis ikke er underlagt ADR/RID.

Begrepet oljefiller kan for øvrig være misvisende. Filler kan nemlig være forurenset med andre 
væsker enn olje, blant annet løsemidler som white spirit etc. I tilfeller hvor forurensningskilden ikke 
er kjent bør et føre var-prinsipp gjøres gjeldende.

Vi minner om at flere mottaks-, mellomlagrings- og behandlingsanlegg ikke har tillatelse til å 
motta oljeholdige filler klassifisert som selvantennende (klasse 4.2). I tillatelsene til anleggene er 
avfallsklassene som omfattes / ikke omfattes listet opp. Tillatelser der dette ikke er definert, er i 
utgangspunktet begrenset til mottak av visse avfallstyper, og sånn sett er kravet unødvendig. Disse 
forholdene gjelder avfallsklasser enten hvor:

a) Andre myndigheter har hovedansvar for regelverk og krav, slik at vilkårene iht. 
Forurensningsloven og avfallsforskriften ikke er tilstrekkelige

og/eller
b) At det ikke ansees som hensiktsmessig at tillatelsene til mottaksanlegg skal omfatte den 

aktuelle avfallstypen

Det oppfordres til at både avfallsprodusent, transportør og avfallsmottak er spesielt 
oppmerksomme ved deklarering, transport og mottak av denne avfallstypen.

2. Hva er grunnlaget for vår anbefaling i NFFA-tabellen?
Risiko ved oljefiller er som nevnt selvantenning på havner og til sjøs. I hovedtabellen i ADR og IMDG 
har oljefiller en spesifisert posisjon (ikke en n.o.s beskrivelse). I henhold til dette bør ikke oljefiller 
klassifiseres med andre kjemiske egenskaper enn selvantennende stoffer, klasse 4.2.

www.batteriretur.no

www.miljodirektoratet.no

www.norskoljeoggass.no
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Aktuelle henvisninger til lovverk for avfallstypen er:
• ADR/RID 2013
• IMDG Code 2012 (amendment 3612)

3. Hva er eventuelle tvilstilfeller?
Selv om klasse 4.1 vanligvis ikke skal benyttes på oljefiller, gjør vi oppmerksom på følgende:

• Erfaringsmessig inneholder de aller fleste oljefiller oljer som har et høyere flammepunkt enn 
60 grader. Klasse 4.1 har presedens i forhold til klasse 4.2 slik at dersom stoffet tilfredsstiller 
kriteriene for klasse 4.1 så skal det klassifiseres i den sistnevnte klassen.

• White Spirit hører til klasse 3, men det står gjerne en advarsel i sikkerhetsdatablad om at kluter 
med dette stoffet kan selvantenne.

4. Skal oljefiller klassifiseres i klasse 9 miljøfarlig stoff?
Dersom oljefillene inneholder kun spillolje kan det være aktuelt å klassifisere i henhold til denne 
bestemmelsen! Avfallsstoffnummer 7011 spillolje, refusjonsberettiget og 7012 spillolje, ikke 
refusjonsberettiget er oppført i tabellen som klasse 9 miljøfarlig stoff. Til denne klassifiseringen er 
det knyttet en spesiell bestemmelse 335 som sier følgende:

”335 Blandinger av fast stoff som ikke er underlagt ADR/RID bestemmelsene og miljøfarligvæske 
eller fast stoff skal klassifiseres som UN 3077 og kan transporteres under denne oppføringen 
dersom det ikke er noe løs væske synlig når stoffet blir lastet eller når emballasjen, kjøretøyet, 
vognen eller containeren blir lukket. Kjøretøyet, vognen eller containeren skal være lekkasjesikre 
når de benyttes til bulktransport. Dersom løs væske er synlig når blandingen blir lastet eller når 
emballasjen, kjøretøyet, vognen eller containeren blir lukket, skal blandingen klassifiseres som 
UN 3082. Forseglede kolli og artikler som inneholder mindre enn 10 ml av en miljøfarlig væske, 
absorbert av et fast stoff slik at det ikke er løs væske i kolliet eller i artikkelen eller som inneholder 
mindre enn 10 g miljøfarlig fast stoff, er ikke underlagt bestemmelsene i ADR/RID.”

NFFA har på bransjens vegne gitt vår beste anbefaling og forsøkt å begrunne denne. Vi oppfatter 
imidlertid at både bransjen og myndighetene anser oljefiller som en utfordrende og delvis uavklart 
avfallsfraksjon i regelverket. Vi må derfor ta alle forbehold, og anbefaler avfallsprodusenten i 
tvilstilfeller selv å kontakte myndighetene og ev. sikkerhetsrådgiver i egen virksomhet.
Skaff informasjon om avfallet og ta analyser om nødvendig!

Oljeholdig avfall
Vedrørende refusjonsordningen for spillolje henvises det til oppdatert informasjon på 
Miljødirektoratet sine hjemmesider (QR-kode). 

Røykvarslere 
Røykvarslere deles i ioniske og optiske. Begge er klassifisert som EE-avfall. Ved innsamling 
av ioniske røykvarslere er disse underlagt ADR og skal klassifiseres som UN 2911 Radioaktivt 
materiale, unntakskolli- gjenstander klasse 7.

Innsamlede røykvarslere leveres i sin opprinnelige form til Institutt for energiteknikk (IFE) for 
fragmentering og destruksjon. Røykvarslerne må av sikkerhetsmessige hensyn leveres i rengjort 
returemballasje i plast IBC på pall eller europaller med 4-5 pallekarmer. Røykvarslerne skal ikke 
være demontert.

Radioaktivt avfall

Boreslam
Boreslam brukt offshore kan inneholde det radioaktive stoffet tritium (H-3). Dette er en antropogen 
kilde. Boreslammet kan ha blitt forurenset i forbindelse med injeksjon av tritium som sporstoff. 
Konsentrasjonen forventes å være lav, og grensen for deponeringsplikt (1 MBq/g) vil neppe kunne 
overskrides. Materialet vil dermed ikke være ADR-klassifisert.

Kvikksølvholdig avfall
Enkelte avleiringer fra offshorevirksomhet kan være klassifisert som kvikksølvholdige. Det er 
rapportert at såkalt “black powder” kan forekomme sammen med kvikksølv. Black powder 
inneholder gjerne radioaktivt bly (Pb-210). Det er lite sannsynlig at denne type avfall vil overstige 
grensen for deponeringsplikt dersom den skulle inneholde radioaktivitet.

Oljeforurenset masse
Dette er den mest aktuelle fraksjonen når det gjelder avfall fra offshore. Her vil blant annet 
avleiringer som er vasket ut fra komponenter og sludge fra separatorer, avsandere m.m. høre 
hjemme. Dersom avfallet er klassifisert som radioaktivt og deponeringspliktig vil det også være 
klassifiseringspliktig i henhold til ADR. Dersom massene er klassifisert som radioaktive, men ikke 
deponeringspliktig, er avfallet ikke farlig gods klasse 7.

Grenseverdiene for deponeringsplikt er gitt i vedlegg I b i [1].
I praksis vil bare første del - aktivitetskonsentrasjon - være av interesse. I radioaktivt avfall fra 
petroleumsvirksomheten offshore vil det alltid være en blanding av isotopene Ra-226, Ra-228 og 
Pb-210. Se www.lovdata.no (QR-kode)

Når avfallet består av flere ulike radionuklider skal disse summeres for:
• Den spesifikke aktiviteten for en nuklide deles på den tilsvarende grensen for spesifikk aktivitet. 

Dette gjentas for de aktuelle nuklidene, og resultatene summeres.
Og
• Den totale aktiviteten per år for en nuklide deles på den tilsvarende grensen for total aktivitet per 

år. Dette gjentas for de aktuelle nuklidene, og resultatene summeres.

www.miljodirektoratet.no

www.lovdata.no
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Summasjonsformel:

 

Forklaring: 
Ck =     spesifikk aktivitet for radionuklide k 
Ck,e =  grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k 
Ak =     aktivitet for radionuklide k 
Ak,e =  grenseverdi for aktivitet til radionuklide k
 
Avfall er deponeringspliktig dersom både total aktivitet per år og spesifikk aktivitet er større enn 
eller lik grensene gitt i tabellen under. Det er virksomhetens forventede, totale avfall i løpet av et år 
som skal legges til grunn ved virksomhetens vurdering av deponiplikten. For petroleumsindustrien 
vil avfallet alltid være deponeringspliktig dersom den spesifikke aktiviteten i avfallet er over 
grensen på grunn av mengden avfall i kg. Grenseverdiene for de tre nuklidene Ra-226, Ra-228 
og Pb-210 er listet i tabellen under. Denne er et utdrag av tabellene i vedlegg 1 i forskrift om 
forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall: 
 

 Ra-226 Ra-228 Pb-210

 
Spesifikk 
aktivitet 
(Bq/g)

Total  
aktivitet 
per år 
(Bq/g)

Spesifikk 
aktivitet 
(Bq/g)

Total  
aktivitet 
per år 
(Bq/g)

Spesifikk 
aktivitet 
(Bq/g)

Total  
aktivitet 
per år 
(Bq/g)

Grense for radioaktivt avfall 1 - 1 - 1 -

Grense for deponeringspliktig avfall 10 104 10 105 10 104

I tilfelle avfallsstoffnummer 3022-1 Oljeforurenset masse (deponeringspliktig) vil avfallet 
klassifiseres som UN 2912, radioaktivt materiale, lav spesifikk aktivitet (LSA-1). Aktuell fareseddel 
er 7A. Det kan unntaksvis oppstå avfall hvor doserate i kontakt med beholder overstiger 5 μSv/t slik 
at fareseddel 7B må benyttes.

Prosessvann
Det kan forekomme at prosessvann kontamineres av lav-radioaktive avleiringer i 
offshoresammenheng. Konsentrasjonen vil bli lav og vil ikke kunne overskride grenseverdi for 
deponeringsplikt. Materialet vil dermed ikke være ADR-klassifisert.

Radioaktive steinmasser
En svært aktuell fraksjon er alunskifer. Alunskifer inneholder naturlig uran med spesifikk aktivitet 
fra 0,1 Bq/g til 5 Bq/g. Materialet regnes som radioaktivt avfall dersom spesifikk aktivitet av uran 
overskrider 1 Bq/g [1] og også deponeringspliktig dersom spesifikk aktivitet er over 1 Bq/g [1].

Radioaktivt avfall (annet avfall)
Dette er en «sekkepost» for ev. annet radioaktivt avfall.

Radioaktivt avfall fra universiteter og forskning
I forbindelse med merking brukes det tidvis radioaktive isotoper som H-3, C-14, P-32 og 
andre kortlivede isotoper. Noe av dette kan ende opp som avfall og som for sykehusavfall (ref. 
nedenstående) gjelder at alt avfall som kan være kontaminert med eller inneholder rester av 
radioaktive stoffer ikke skal blandes sammen med annet avfall. Dette avfallet skal holdes adskilt fra 
annet avfall og håndteres slik det fremgår av bestemmelsene gitt i avfallsforskriften kapittel 16.

Slagg m.m.
Slaggmateriale fra produksjon av metaller kan under enkelte omstendigheter inneholde forhøyede 
verdier av naturlig radioaktivitet, U-238 og Th-232. Problemet er kjent fra Hydros tidligere 
magnesiumproduksjon på Herøya.

Sykehusavfall
Dette kan vare papir, hansker og lignende brukt på nukleærmedisinske avdelinger samt biologisk 
avfall fra pasienter hvor det er brukt radioaktive isotoper til diagnose eller behandling. Radioaktive 
isotoper som brukes til formålet er typisk I-131, I-125, Tc-99m, F-18 og Ra-223. Isotopene har 
gjerne kort halveringstid (fra timer til dager) og brukes i relativt små mengder pr. pasient. Avfallet 
som kan være kontaminert med eller inneholder rester av radioaktive stoffer, skal ikke blandes 
sammen med annet avfall. Dette avfallet skal holdes adskilt fra annet avfall og håndteres slik det 
fremgår av bestemmelsene gitt i Avfallsforskriften kapittel 16.

Statens Strålevern

Statens Strålevern

Lovdata

og
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Del 2 - NFFA-tabellen

Forklaring til tabell

Avfallstoffnummer (1)
I denne tabellen finner du først avfallsstoffnumrene for radioaktivt avfall, deretter finner du 
avfallsstoffnumrene for farlig avfall. Hver enkelt avfallstype er oppført under sitt respektive 
avfallstoffnummer. 

Avfallsstoffnumrene er i tråd med nasjonalt kodesystem for farlig avfall og radioaktivt avfall og i 
henhold til Norsk Standard NS 9431:2011 samt deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt 
avfall.

Forklaring til deklarasjonsskjema: Vi gjør oppmerksom på at det på deklarasjonsskjemaets 
bakside er 3 kolonner, henholdsvis A, B og C under avfallsstoffnummer. Kolonne A angir 
avfallsstoffnummer for avfall som kun omfattes av krav i Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig 
avfall, og som ikke omfattes av krav i kapittel 16 om radioaktivt avfall. Kolonne B og C angir 
avfallsstoffnummer for avfall som omfattes av krav i Avfallsforskriften kapittel 16 om radioaktivt 
avfall, uavhengig av om avfallet også omfattes av krav i kapittel 11. Hvis avfallet omfattes av 
kapittel 16, skal kolonne B og C brukes og ikke kolonne A. Nummer i kolonne B skal brukes 
dersom avfallet er deponeringspliktig iht. § 16-3 bokstav c. Nummer i kolonne C skal brukes for 
radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig iht. § 16-3 bokstav B.

Avfallstype (2)
Navnene i dette feltet er basert på klassifikasjonsterm med forklaring / eksempler i «Klassifikasjon 
av avfall» NS 9431 og norsk betegnelse i deklarasjonsskjema. Forklaring/eksempler i NS 9431 og 
i deklarasjonsskjemaet er veiledende og ikke fullstendige. I veilederen har vi derfor i tillegg valgt å 
legge inn en bransjetilpasset benevnelse på enkelte avfallstyper.

EAL-kode (3)
Utvalgte avfallskoder i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL). En avfallskode består alltid 
av seks siffer. De to første angir opprinnelse (bransje eller prosess), de fire neste avfallstype og 
egenskaper. Med noen få begrunnede unntak er det oppført fire siffer i tabellen.
For å identifisere avfallet entydig, skal seks siffer brukes. Det foreligger ikke EAL-koder for 
radioaktivt avfall som ikke også er farlig avfall. Feltet skal ikke fylles ut i slike tilfeller. Vi gjør 
oppmerksom på at tabellen ikke er uttømmende med hensyn til EAL koder.

UN-nummer (4)
UN-nummer er i henhold ADR/RID 2013 og IMDG Code 2012 (amendment 36-12).

Varenavn (ADR) (5)
Inneholder stoffets eller gjenstandens varenavn i hht. kravene i ADR/RID 2013. Varenavnet skal gi 
generell informasjon om avfall som transporteres på vei.

9

Proper shipping name (IMDG) (6)
Inneholder stoffets eller gjenstandens varenavn i henhold til IMDG Code 2012 (amendment 36-12). 
Proper shipping name skal gi generell informasjon om avfall som transporteres på sjøen. Proper 
shipping name skal alltid være på engelsk.
Ved transport i henhold til IMDG må avfall som er klassifisert som brannfarlig væske påføres 
avfallets flammepunkt (closed cup c.c) i transportdokument.

Transportklassifisering (7)
I NFFA-tabellen betyr IK = ikke klassifiseringspliktig.

Informasjon om fareklasse i henhold til ADR og IMDG. Listen er ikke en fasit for 
transportklassifisering, men en anbefaling basert på NFFAs erfaring og skjønn. Klassifiseringen 
kan derfor variere fra den klassifiseringen du pleier å bruke. Det er avsender / avfallsprodusent 
(virksomheten som leverer avfallet) som har ansvaret for at det blir gitt riktige opplysninger om 
stoffenes kjemiske sammensetning. Det er avsenders plikt å klassifisere og merke.

Informasjon om klassifisering av brannfarlig væske: Væsker med flammepunkt over 60 ºC er 
ikke underlagt ADR eller IMDG. Erfaringsmessig har avfall med avfallsstoffnummer 7012, 7022 
og 7030 høyere flammepunkt, og vi har derfor anbefalt at disse ikke klassifiseres som klasse 3 
brannfarlig væske. Vi gjør allikevel oppmerksom på følgende:

• Dersom avfallet i avfallsstoffnummer 7022 er fast, må det vurderes om dette skal klassifiseres i 
klasse 4.1.

• I vår tabell har vi klassifisert spillolje i avfallsstoffnummer 7011 og 7012 som klasse 9 Miljøfarlig 
stoff. Dersom 7012 har flammepunkt under 60 ºC blir avfallets primærfare brannfarlig, og 
avfallet må klassifiseres som klasse 3 og merkes med fareseddel 3 samt merke for miljøfare.

Kriterier for klassifisering av brannfarlige væsker i riktige emballasjegrupper:

  Emballasjegruppe    Flammepunkt (c.c)  Begynnende kokepunkt
  I   --   ≤ 35 °C
  II   < 23 °C   > 35 °C
  III   ≥ 23 °C og ≤ 60 °C   > 35 °C
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Miljøfaremerking (8)
Alle stoffer skal klassifiseres som miljøfarlige dersom de tilfredsstiller klassifiseringskriteriene 
i kapittel 2.2.9 i ADR/RID og/eller kapittel 2.9.3 i IMDG Code. Kravene i 2.2.9.1.10.3 og 
2.2.9.1.10.4 ADR/RID 2013 som gjaldt inntil 31. desember 2010 og som gjelder klassifisering 
av miljøskadelig stoffer, kan fortsatt benyttes inntil 31. desember 2013. Dette medfører at mange 
stoffer som pr. i dag ikke er klassifisert som farlig gods, nå kommer inn under transportregelverket. 
I tillegg kan annet farlig gods i klassene 1 til 9 få miljøfare som tilleggsfare.

Stoffer som klassifiseres som miljøfarlig må merkes for miljøfare på emballasjen. Påskriften 
 «MILJØFARLIG» må påføres i deklarasjonsskjemaet.

Ved transport i henhold til IMDG må transportdokumentet påføres teksten MARINE POLLUTANT ev. 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS. Dersom bokstaven P er oppført under miljøfaremerking betyr det 
at produktet er Marine Pollutant og skal merkes med merke for miljøfare.

I tabellen er det anført «Ja» på stoffer som skal miljømerkes (dette er basert på informasjon fra 
avsender av disse stoffene i tråd med pågående oppdateringer iht. nye klassifiseringskriterier). 
Dersom det ikke står noe i dette feltet kan stoffet allikevel være miljøfarlig, og det 
gjøres oppmerksom på følgende: Det er avsenders plikt å klassifisere og merke for miljøfare.  
Å opplyse om eventuell miljøfare i transportdokumentet er obligatorisk og pliktig. Transportørene 
skal forholde seg til de opplysningene som er gitt i transportdokumentet.

EMB gruppe (Emballasjegruppe) (9)
Stoffer blir tilordnet emballasjegrupper i henhold til deres faregrad.

• Emballasjegruppe I - Meget farlige stoffer
• Emballasjegruppe II - Middels farlige stoffer
• Emballasjegruppe III - Mindre farlige stoffer
 
Visse stoffer og gjenstander er ikke tilordnet emballasjegrupper.

Enkelte UN-nummer kan ha opptil tre ulike emballasjegrupper og er oppført i tabellen under 
samme UN-nummer i feltet EMB gruppe. Emballasjegruppene oppgis som I, II, III. Dersom det er 
ulik informasjon for emballasjegruppene under spesielle bestemmelser, transportbestemmelser 
eller tunnelrestriksjoner, er disse markert på følgende måte:

• Emballasjegruppe I er markert med *
• Emballasjegruppe II er markert med **
• Emballasjegruppe III er markert med ***

Faresedler (10) 
Inneholder nummer på faresedler som skal anbringes på kolli og container. Oversikt over faresedler 
finner du i vedlegg 7. 

Spesielle bestemmelser (11)
Dette feltet inneholder spesielle bestemmelser som gjelder både for ADR og IMDG. Gjelder 
bestemmelsene kun den ene transportformen, vil tallkoden stå i parentes etterfulgt av henholdsvis 
ADR eller IMDG.

Feltet inneholder en eller flere tallkoder for spesielle bestemmelser som må oppfylles. 
Bestemmelsene gjelder et omfattende utvalg av emner f.eks. forbud mot transport, unntak fra 
bestemmelsene, forklaringer med hensyn til klassifisering av visse former av det farlige godset som 
skal transporteres samt tilleggsbestemmelser om faresedler og merking. De følger som vedlegg. 
Dersom feltet er tomt er det ingen spesielle bestemmelser som gjelder for denne avfallstypen. I 
tabellen viser vi kun til de spesielle bestemmelsene som er aktuelle i forhold til farlig avfall.
Er stoffet oppgitt med samme UN nr., men med flere emballasjegrupper: Se ovennevnte informasjon! 

Transportbestemmelser (ADR) (12)
Disse bestemmelsene gjelder ved transport av farlig avfall i mengder over 500 kg netto farlig gods. 
Feltet inneholder kodene V, VV, CV og S.

• V - spesielle bestemmelser for transport i kolli
• VV - spesielle bestemmelser for transport i bulk (uemballert fast stoff)
• CV - spesielle bestemmelser for lasting, lossing og håndtering
• S - spesielle bestemmelser for gjennomføring av transporten

Tunnelrestriksjoner (ADR) (13)
Når det er anvist, skal tunnelrestriksjonskoden i tabellen angis med store bokstaver i 
parentes i deklarasjonsskjemaet. Det er ikke nødvendig å oppgi tunnelrestriksjonskoden i 
transportdokumentet når det på forhånd er kjent at transporten ikke skal passere gjennom tunneler 
med restriksjoner for transport av farlig gods. Pr. i dag er det få tunneler i Norge som er klassifisert 
i henhold til tunnelrestriksjonen i ADR. Ved eksport av farlig avfall klassifisert som farlig gods, må 
tunnelrestriksjonskoden alltid angis i transportdokumentet.

EmS (IMDG) (14)
EmS er en forkortelse for Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods. EmS 
inneholder prosedyrer for hva man skal gjøre dersom det forekommer brann eller utslipp av farlig 
avfall. Denne informasjonen må påføres i transportdokumentet.

Kommentar (15)
Enkelte steder i tabellen er det angitt viktige kommentarer i en egen kolonne (15). Foran 
kommentaren henvises det til den kolonnen kommentaren tilhører. Dette kan være viktige 
opplysninger om f.eks. avfallstoffnummer (1), enkelte avfallstyper (2), UN-nummer (4) eller lignende 
som må tas med i vurderingen ved deklarering og transport av den gjeldende avfallstypen. 
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.

FARLIG AVFALL OG RADIOAKTIVT AVFALL 

3022 Oljeforurenset masse 3022

3022-1 Oljeforurenset masse deponeringspliktig, >10 Bq/g 160708 2912 Avfall radioaktivt materiale, 
lav spesifikk aktivitet 
(LSA-I)

WASTE, RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW SPESIFIC 
ACTIVITY (LSA-I) 

7 7A 172, 317, 325 VV16, CV33, S6, S11, 
S13, S21

(E) F-I, S-S (10): For 3022-1 kan det unntaksvis oppstå avfall 
hvor doseraten i kontakt med beholder overstiger 
5 mikrosievert pr. time slik at fareseddel 7B må 
benyttes. 

3022-1

3022-2 Oljeforurenset masse Ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g 160708 IK 3022-2

3025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat 3025

3025-1 Prosessrelatert, oljeforurenset slam/sedimenter/avleiringer, 
utenom borerelatert avfall, deponeringspliktig, >10 Bq/g

130502 2912 Avfall radioaktivt materiale, 
lav spesifikk aktivitet 
(LSA-I)

WASTE, RADIAKTIVE 
MATERIAL LOW SPESIFIC 
ACTIVITY (LSA-I)

7 7A 172, 317, 325 VV16, CV33, S6, S11, 
S13, S21

(E) F-I, S-S (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator. 3025-1

3025-2 Prosessrelatert, oljeforurenset slam/sedimenter/avleiringer, 
utenom borerelatert avfall, deponeringspliktig, <10 Bq/g  

130502 1993 Avfall brannfarlig væske, 
N.O.S

WASTE, FLAMMEABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II 3 274 S2, S20 (D/E) F-E, S-E 3025-2

3031 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk 3031

3031-1 Borerelatert, oljeholdige emulsjoner fra boredekk, 
deponeringspliktig, >10 Bq/g  

130802 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator. 3031-1

3031-2 Borerelatert, oljeholdige emulsjoner fra boredekk, ikke 
deponeringspliktig, <10 Bq/g

130802 IK 3031-2

3042 Organiske løsemidler uten halogen 3042

3042-1 Organiske løsemidler uten halogen, deponeringspliktig, >10 
Bq/g  

140603 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator. 3042-1

3042-2 Organiske løsemidler uten halogen, ikke deponeringspliktig, 
<10 Bq/g

140603 IK 3042-2

3081 Kvikksølvholdig avfall 3081

3081-1 Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam, deponeringspliktig, 
>10 Bq/g

130502 7 (3): EAL kode 170901 bør anvendes på avfall fra 
sanering av utrangerte oljeinnstallasjoner.
(7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 

3081-1

3081-2 Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig, ikke deponeringspliktig, 
<10 Bq/g

130502 2811 Avfall, Giftig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, TOXIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 274, (614 ADR) V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A (3): EAL kode 170901 bør anvendes på avfall fra 
sanering av utrangerte oljeinnstallasjoner. 

3081-2

3091 Uorganiske salter og annet fast stoff 3091

3091-1 Prosessrelatert avfall, radioaktive utfelte sedimenter fra 
descalingsaktiviteter, deponeringspliktig, >10 Bq/g 

190211 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 3091-1

3091-2 Prosessrelatert avfall, radioaktive utfelte sedimenter fra 
descalingsaktiviteter, ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g 

190211 IK 3091-2

3096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 3096

3096-2 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 120116 IK 3096-2

3132 Baser, uorganiske 3132

3132-2 Andre baser , ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g  060205 3266 Avfall etsende væske, 
basisk, uorganisk , N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V12***, S20* (E) F-A, S-B 3132-2

3142 Oljebasert borevæske 3142

3142-1 Borerelatert, oljebasert boreslam, deponeringspliktig, >10 
Bq/g  

165071 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 3142-1

3142-2 Borerelatert, oljebasert boreslam, ikke deponeringspliktig, 
<10 Bq/g  

165071 IK 3142-2
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

3143 Kaks med oljebasert borevæske 3143

3143-1 Borerelatert, kaks med oljebasert borevæske, 
deponeringspliktig, >10 Bq/g  

165073 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 3143-1

3143-2 Borerelatert, kaks med oljebasert borevæske, ikke 
deponerings pliktig, <10 Bq/g  

165073 IK 3143-2

3144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 3144

3144-1 Borerelatert, vannbasert borevæske med farlige stoffer inkl. 
forurenset brine, deponeringspliktig, >10 Bq/g  

165073 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 3144-1

3144-2 Borerelatert, vannbasert borevæske med farlige stoffer inkl. 
forurenset brine, ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g  

165073 IK 3144-2

3145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 3145

3145-1 Borerelatert, kaks med vannbasert borevæske forurenset med 
farlige stoffer, deponeringspliktig, >10 Bq/g  

165073 7 (7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 3145-1

3145-2 Borerelatert, kaks med vannbasert borevæske forurenset med 
farlige stoffer, ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g  

165073 IK 3145-2

RADIOAKTIVT AVFALL 

3811-1 Radioaktivt sykehusavfall, deponeringspliktig, >10 Bq/g  7 (3): p.t ingen EAL kode 
(7): Rådfør deg med strålevernkoordinator 

3811-1

3831-1 Radioaktivt avfall fra universiteter og forskningsinstitusjoner, 
deponeringspliktig, >10 Bq/g   

7 (3): p.t ingen EAL kode 
(7): Rådfør deg med strålevernkoordinator

3831-1

3831-2 Radioaktivt avfall fra universiteter og forskningsinstitusjoner, 
ikke deponeringspliktig, <10 Bq/g    

IK (3): p.t ingen EAL kode 3831-2

3851-1 Radioaktive steinmasser, deponerings pliktig, >10 Bq/g  7 (3): p.t ingen EAL kode  
(7): Rådfør deg med strålevernkoordinator

3851-1

3851-2 Radioaktive steinmasser, ikke deponerings pliktig, <10 Bq/g  IK (3): p.t ingen EAL kode 3851-2

3911-1 Annet radioaktivt avfall, deponeringspliktig, >10 Bq/g   7 (3): p.t ingen EAL kode      
(7): Rådfør deg med strålevernkoordinator

3911-1

3911-2 Annet radioaktivt avfall, ikke deponerings pliktig, <10 Bq/g  IK (3): p.t ingen EAL kode 3911-2

FARLIG AVFALL 

7011 Spillolje, refusjonsberettiget 7011

7011 Brukte eller kasserte hydrauliske oljer (mineralbaserte ikke 
klorerte)

130110 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (1): Det er ikke anledning til å samdeklarere 
refusjonsberettiget spillolje for tidligere aktørledd 
enn refusjonsanlegg.  
(2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.  

7011

7011 Brukte eller kasserte motor- , gir- og smøreoljer 
(mineralbaserte ikke klorerte)

130205 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (1): Det er ikke anledning til å samdeklarere 
refusjonsberettiget spillolje for tidligere aktørledd 
enn refusjonsanlegg. 
(2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.

7011

7011 Brukte eller kasserte transformator-, bryter- og 
varmeoverførende oljer (mineralbaserte ikke klorerte)

130307 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.

7011

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7011 Olje drenert fra oljefiltre 130205 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.   

7011

7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget 7012

7012 Brukte eller kasserte hydrauliske oljer (mineralbaserte ikke 
klorerte)

130110 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                                                                                                                    

7012

7012 Brukte eller kasserte motor- , gir- og smøreoljer 
(mineralbaserte ikke klorerte)

130205 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                                                                                                                    

7012

7012 Brukte eller kasserte transformatoroljer (mineralbaserte 
klorerte)

130306 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                     

7012

7012 Mineralbaserte bearbeidingsoljer med halogener  120106 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                      

7012

7012 Mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener  120107 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13

7012

7012 Mineralbaserte klorerte motor-, gir- og smøreoljer 130204 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.    

7012

7012 Mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer 130109 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                                                                                                                    

7012

7012 Syntetiske  bearbeidingsoljer 120110 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.                                                                                                                    

7012

7012 Avf.gr 7012 fra kommuner (husholdning) 200126 3082 Avfall miljøfarlig stoff, 
flytende, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S

9 Ja III 9 274, 335 V12, CV13 (E) F-A, S-F (2): Overgangsbestemmelse i henhold til 1.6.1.19 
i ADR/RID 2013 vedrørende klassifisering av 
miljøskadelige stoffer gjelder kun til 31.12.13.      

7012

7021 Olje - og fettavfall 7021

7021 Bearbeidingsslam (fra metallbearbeiding) 120114 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S 

4.1 lll 4.1 274, (223, 915 IMDG) VV1 (E) F-A, S-G (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13.        

7021

7021 Oljefase fra oljeutskillere, flytende (fra olje/vann separatorer) 130506 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE, 
LIQUID, N.O.S

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

S2, S20**, V12*** (D/E) F-E, S-E (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13.     
(4): Transportklassifiseringen kan variere avhengig 
av kjemisk innhold. Forslag er UN 1993 dersom 
innholdet er brannfarlig væske og 1325 dersom 
innholdet er brannfarlig fast stoff. Avhengig av 
innholdet vil i enkelte tilfeller avfallet  kunne være 
ikke klassifiseringspliktig.

7021

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
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7021 Oljeholdig avfall fra tankrens, flytende 160708 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

S2, S20**, V12*** (D/E) F-E, S-E (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13.  
(4): Transportklassifiseringen kan variere avhengig 
av kjemisk innhold. Forslag er UN 1993 dersom 
innholdet er brannfarlig væske og 1325 dersom 
innholdet er brannfarlig fast stoff. Avhengig av 
innholdet vil i enkelte tilfeller avfallet  kunne være 
ikke klassifiseringspliktig.    

7021

7021 Råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser 160708 1268 Avfall petroleums destilater 
eller pertroleum produkter, 
N.O.S

WASTE, PETROLEUM 
DISTILLATES OR PRODUCTS, 
N.O.S

3 I, II, III 3 363, (223***, 955*** 
IMDG)

S2, S20*, S20**, 
V12***

(D/E) F-E, S-E (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13.

7021

7021 Smørefett, oljebasert, fast 120112 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organsik, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S

4.1 II, III 4.1 274, (223***, 915 IMDG) V11**, VV1*** (E) F-A, S-G (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13.  
(4): Transportklassifiseringen kan variere avhengig 
av kjemisk innhold. Forslag er UN 1993 dersom 
innholdet er brannfarlig væske og 1325 dersom 
innholdet er brannfarlig fast stoff. Avhengig av 
innholdet vil i enkelte tilfeller avfallet  kunne være 
ikke klassifiseringspliktig.   

7021

7021 Avf.gr 7021 fra kommuner (husholdning) 200126 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

S2, S20**, V12*** (D/E) F-E, S-E (2): Det er under vurdering om disse skal ha 
miljømerking i tillegg til primærmerkingen, se 
avfallstoffnr. 7023. Overgangsbestemmelse i 
henhold til 1.6.1.19 i ADR/RID 2013 vedrørende 
klassifisering av miljøskadelige stoffer gjelder kun 
til 31.12.13. 
(4): Transportklassifiseringen kan variere avhengig 
av kjemisk innhold. Forslag er UN 1993 dersom 
innholdet er brannfarlig væske og 1325 dersom 
innholdet er brannfarlig fast stoff. Avhengig av 
innholdet vil i enkelte tilfeller avfallet  kunne være 
ikke klassifiseringspliktig. 

7021

7022 Oljeforurenset masse 7022

7022 Bunnslam fra rengjøring av oljetanker og oljeholdige filler 160708 IK 7022

7022 Fast avfall fra sandfang og olje-/vannseparatorer 130501 IK 7022

7022 Innsatsfiltere (oljefiltre av papp) 150202 IK 7022

7022 Oljefiller 150202 1856 Avfall filler, oljeholdige WASTE, RAGS, OILY 4.2 4.2 (29, 117 IMDG) F-A, S-J (2): Se viktige og detaljerte opplysninger under:  
Informasjon om utvalgte avfallstyper. Oljefiller 
transportert på landevei i henhold til ADR/RID 2013 
er vanligvis ikke klassifiseringspliktig (IK).

7022

7022 Oljeforurenset jord 170503 IK 7022

7022 Slam fra olje-/vannseparatorer 130502 IK 7022

7022 Slam fra oljeutskillere 130503 IK 7022

7022 Avf.gr 7022 fra kommuner (husholdning) 200126 IK 7022

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7022 Oljeholdig avfall, oljeholdige slanger, bulkslanger m/oljebasert 
borevæske 

130899 IK 7022

7022 Oljeholdig avfall, shakerscreens forurenset m/oljebasert mud  165071 IK 7022

7023 Drivstoff og fyringsolje 7023

7023 Blandinger (herunder diesel og bensin) 130703 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

3 Ja II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7023

7023 Brukte bensin- og dieselfiltre 150202 3175 Avfall faste stoffer som 
inneholder brannfarlig 
væske, N.O.S

WASTE, SOLIDS 
CONTAINING FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

4.1 Ja II 4.1 216, 274 V11, VV3 (E) F-A, S-I 7023

7023 Forurenset dieselolje eller fyringsolje 130701 1202 Avfall gassolje eller 
dieselolje eller fyringsolje 
lett

WASTE, GAS OIL OR DIESEL 
FUEL OR HEATING OIL, 
LIGHT

3 Ja III 3 363 V12 (D/E) F-E, S-E 7023

7023 Forurenset bensin 130702 1203 Avfall bensin WASTE, MOTOR SPIRIT OR 
GASOLINE OR PETROL 

3 Ja II 3 243, 363, (534 ADR) S2, S20 (D/E) F-E, S-E 7023

7024 Oljefiltre 7024

7024 Brukte filtre som inneholder smøreolje fra biler, motorer og 
andre maskiner 

160107 IK 7024

7024 Oljeholdig avfall/oljefilter med metall 150202 IK 7024

7025 Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat 7025

7025 Prosessrelatert, oljeforurenset slam/sedimenter/avleiringer, 
utenom borerelatert avfall 

130502 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMEABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II 3 274 S20, S2 (D/E) F-E, S-E 7025

7025 Prosessrelatert, oljeforurenset slam/sedimenter/avleiringer, 
utenom borerelatert avfall 

130502 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, FLAMMEABLE 
SOLID, ORGANIC, N.O.S

4.1 II 4.1 274, (915 IMDG) V11 (E) F-A, S-G 7025

7025 Prosessrelatert, oljeforurenset masse, avfall fra pigging  120112 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, FLAMMEABLE 
SOLID, ORGANIC, N.O.S 

4.1 III 4.1 274, (223, 915 IMDG) VV1 (E) F-A, S-G 7025

7025 Brønnrelatert avfall fra brønnoperasjoner (som 
brønnopprenskning, stimulering) som er forurenset med 
råolje/kondensat

130802 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

3 II 3 274 S20, S2 (D/E) F-E, S-E 7025

7025 Oljeholdig avfall, annen råolje eller væske som er forurenset 
med råolje/kondensat

130899 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S

3 II 3 274 S2, S20 (D/E) F-E, S-E 7025

7030 Oljeemulsjoner, sloppvann 7030

7030 Oljeholdig avfall, annet oljeholdig vann fra motorrom og 
vedlikeholds-/prosessystem fra offshore 

161001 IK 7030

7030 Oljeemulsjoner, sloppvann 165071 IK 7030

7030 Oljeemulsjoner (stabile) 130802 IK 7030

7030 Oljeholdig avfall 160708 IK 7030

7031 Oljeholdige emulsjoner fra boredekk 7031

7031 Borerelatert, oljeholdige emulsjoner fra boredekk 130802 IK 7031

7031 Borerelatert avfall fra tankvask, oljeholdige emulsjoner fra 
boredekk

160708 IK 7031

7031 Brønnrelatert avfall fra brønnoperasjoner (som 
brønnopprenskning, stimulering) som ikke er forurenset med 
råolje/kondensat

165073 IK 7031

7041 Organiske løsemidler med halogen 7041

7041 Diklormetan (metylenklorid) 140602 1593 Avfall diklormetan WASTE, DICHLOROMETHANE 6.1 III 6.1 (516 ADR) V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7041

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7041 Jodmetan (metyljodid) 140602 2644 Avfall metyljodid WASTE, METHYL IODIDE 6.1 I 6.1 354 CV1, CV13, CV28, 
S9, S14

(C/D) F-A, S-A 7041

7041 Kloroform (triklormetan) 140602 1888 Avfall kloroform WASTE, CHLOROFORM 6.1 III 6.1 V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7041

7041 Tetrakloreten (perkloretylen) 140602 1897 Avfall tetrakloretylen WASTE, 
TETRACHLOROETHYLENE

6.1 P III 6.1 V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7041

7042 Organiske løsemidler uten halogen 7042

7042 Aceton 140603 1090 Avfall aceton WASTE, ACETONE 3 II 3 S2, S20 (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Aldehyder 140603 1989 Avfall aldehyder, N.O.S WASTE, ALDEHYDES, N.O.S 3 I, II, III 3 274, (223*** IMDG) V12***, S2, S20*, 
S20**

(D/E) F-E, S-D 7042

7042 Alkoholer 140603 1987 Avfall alkoholer, N.O.S WASTE, ALCOHOLS, N.O.S 3 II, III 3 274, (223*** IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Andre organiske løsemidler 140603 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7042

7042 Avisingsvæske 140603 IK 7042

7042 Benzen 140603 1114 Avfall benzen WASTE, BENZENE 3 II 3 S2, S20 (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Bremsevæske 160113 IK 7042

7042 Etanol 140603 1170 Avfall etanol (etylaklohol) 
eller etanolløsning 
(etylalkoholløsning)

WASTE, ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) or ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION) 

3 II, III 3 144, (223*** IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Eter 140603 3271 Avfall etere, N.O.S WASTE, ETHERS, N.O.S 3 II, III 3 274, (223*** IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Frost-/kjølevæsker  160114 IK 7042

7042 Ketoner 140603 1224 Avfall ketoner, flytende, 
N.O.S

WASTE, KETONES, LIQUID, 
N.O.S 

3 II, III 3 274, (223*** IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Kondensfjerner 160508 IK 7042

7042 Lynol 140603 1263 Avfall maling eller 
malingrelatert stoff

WASTE, PAINT or PAINT 
RELATED MATERIAL  

3 I, II, III 3 163, (650 ADR), (223***, 
955*** IMDG)

V12***, S2, S20*, 
S20**

(D/E) F-E, S-E 7042

7042 Metanol 140603 1230 Avfall metanol WASTE, METHANOL 3 II 3+6.1 279 CV13, CV28, S2, S19 (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Tennvæske 140603 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7042

7042 Terpentin 140603 1299 Avfall terpentin WASTE, TURPENTINE 3 III 3 V12, S2 (D/E) F-E, S-E 7042

7042 Toluen 140603 1294 Avfall toluen WASTE, TOLUENE 3 II 3 S2, S20 (D/E) F-E, S-D 7042

7042 Tynner 140603 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7042

7042 Vindusspylevæske 140603 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

S2 (D/E) F-E, S-E 7042

7042 White spirit 140603 1300 Avfall mineralterpentin 
(white spirit)

WASTE, TURPENTINE 
SUBSTITUTE 

3 II, III 3 (223*** IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7042

7042 Avf.gr 7042 fra kommuner (husholdning) 200113 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7042

7043 Trikloretylen (TRI) refusjonsberettiget 7043

7043 Løsemidler som inneholder trikloreten (trikloretylen, RTI). 
Ikke-refusjonsberettiget TRI skal deklareres som 7041

070103 1710 Avfall trikloretylen WASTE, 
TRICHLOROETHYLENE 

6.1 III 6.1 V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7043

7051 Maling, lim og lakk 7051

7051 Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 

170903 3077 Avfall miljøfarlig stoff, i fast 
form, N.O.S

WASTE, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S 

9 Ja III 9 274, 335, (966, 967 
IMDG)

V13, VV1, CV13 (E) F-A, S-F 7051

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7051 Fugemasse 080409 IK 7051

7051 Lim 080409 1133 Avfall lim WASTE, ADHESIVES 3 ll 3 S2, S20 (D/E) F-E, S-D 7051

7051 Maling- og lakkavfall (vann-, 2-komponent, løsemiddelbasert 
e.l)

080111 1263 Avfall maling eller 
malingrelatert stoff

WASTE, PAINT or PAINT 
RELATED MATERIAL  

3 ll 3 163, (650 ADR) S2, S20 (D/E) F-E, S-E 7051

7051 Trykkfarge avfall som inneholder farlige stoffer 080312 1210 Avfall trykkfarge eller 
trykkfargerelatert stoff

WASTE, PRINTING INK or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL  

3 ll 3 163 S2, S20 (D/E) F-E, S-D 7051

7051 Avf.gr 7051 fra kommuner (husholdning) 200127 1263 Avfall maling eller 
malingrelatert stoff

WASTE, PAINT or PAINT 
RELATED MATERIAL

3 ll 3 163, (650 ADR) S2, S20 (D/E) F-E, S-E 7051

7055 Spraybokser 7055

7055 Aerosoler, brannfarlige 160504 1950 Avfall aerosolbeholdere WASTE, AEROSOLS 
FLAMMABLE

2 2.1 190, 327, 344, (625 ADR), 
(63, 277, 959 IMDG)

V14, CV9, CV12, S2 (D) F-D, S-U 7055

7055 Aerosoler, andre (f.eks. giftig, etsende, oksiderende) 160504 1950 Avfall aerosolbeholdere WASTE, AEROSOLS 2 190, 327, 344, (625 ADR), 
(63, 277, 959 IMDG)

F-D, S-U (7): Se ADR/RID 2013 og IMDG amdt. 36-12 for 
klassifisering

7055

7081 Kvikksølvholdig avfall 7081

7081 Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast 060404 2025 Avfall kvikksølvforbindelse, i 
fast form, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, SOLID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (529, 585 ADR), 
(66 IMDG)

V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7081

7081 Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende 060404 2024 Avfall kvikksølvforbindelse, 
flytende, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, LIQUID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (66 IMDG) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7081

7081 Kvikksølv fra EE avfall, flytende 160215 2024 Avfall kvikksølvforbindelse, 
flytende, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, LIQUID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (66 IMDG) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7081

7081 Kvikksølv fra EE avfall, fast 160215 2025 Avfall kvikksølvforbindelse, i 
fast form, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, SOLID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (529, 585 ADR), 
(66 IMDG)

V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7081

7081 Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- 
og nivåbrytere  

160108 2809 Avfall kvikksølv WASTE, MERCURY 8 III 8+6.1 365 CV13, CV28 (E) F-A, S-B 7081

7081 Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, flytende 170901 2024 Avfall kvikksølvforbindelse, 
flytende, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, LIQUID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (66 IMDG) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7081

7081 Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, fast 170901 2025 Avfall kvikksølvforbindelse, i 
fast form, N.O.S

WASTE, MERCURY 
COMPOUND, SOLID, N.O.S 

6.1 P II 6.1 43, 274, (529, 585 ADR), 
(66 IMDG)

V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7081

7081 Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- 
og nivåbrytere  

200121 2809 Avfall kvikksølv WASTE, MERCURY 8 III 8+6.1 365 CV13, CV28 (E) F-A, S-B 7081

7081 Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam 130502 2811 Avfall giftig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE TOXIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 274, (614 ADR) V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7081

7082 Kvikksølvholdige batterier 7082

7082 Knappceller 160603 IK 7082

7083 Kadmiumholdig avfall 7083

7083 Stoffer eller løsninger som inneholder kadmium 060405 2570 Avfall kadmiumforbindelse WASTE, CADMIUM 
COMPOUND 

6.1 I, II, lll 6.1 274, (596 ADR), (223*** 
IMDG)

V10*, V11**, VV9***, 
CV1*, CV13, CV28, S9, 
S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7083

7084 Kadmiumholdige batterier 7084

7084 NiCd-batterier og andre batterier som inneholder kadmium 160602 2795 Avfall akkumulatorer, våte, 
fylt med alkali

WASTE, BATTERIES, WET, 
FIELD WITH ALKALI 

8 8 295, (598b ADR) VV14 (E) F-A, S-B 7084

7085 Amalgam 7085

7085 Amalgamavfall fra tannbehandling 180110 IK 7085

7085 Avf.gr 7085 fra kommuner (husholdningsavfall) 200121 IK 7085

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7086 Lysstoffrør og sparepærer 7086

7086 Lysstoffrør 200121 IK 7086

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff 7091

7091 Annet tungmetallholdig fast avfall 060405 3288 Avfall giftig fast stoff, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, TOXIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S

6.1 II 6.1 274 V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7091

7091 Faste uorganiske stoffer 160507 IK 7091

7092 Blyakkumulatorer 7092

7092 Blybatterier (våte, fylt med syre) hvor lekkasje ikke kan 
utelukkes (Pb)

160601 2794 Avfall akkumulatorer, våte, 
fylt med syre

WASTE, BATTERIES, WET, 
FIELD WITH ACID

8 8 295, (598b ADR) VV14 (E) F-A, S-B (2): Den spesielle bestemmelsen 598b, bekrefter at 
dersom alle angitte kriterier er oppfylt er batteriene 
ikke underlagt ADR.

7092

7092 Blybatterier (våte) lekkasjefrie 160601 2800 Avfall akkumulatorer, våte, 
lekkasjefrie

WASTE, BATTERIES, WET, 
NON-SPILLABLE

8 8 238, (295, 598b ADR), (29 
IMDG)

VV14 (E) F-A, S-B 7092

7093 Småbatterier For informasjon om batterier se s.17. 7093

7093 Småbatterier 200133 IK 7093

7094 Litiumbatterier For informasjon om batterier se s.17. 7094

7094 Litium (engangsbatterier - primærbatterier) 160605 3090 Avfall litium metall batterier WASTE, LITHIUM METAL 
BATTERIES

9 II 9 188, 230, 310, (636, 661 
ADR), (957 IMDG)

(E) F-A, S-I (3): Definisjon i henhold til avfallsforskriften § 11-3: 
farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan 
håndteres sammen med forbruksavfall fordi det 
kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for 
skade på mennesker eller dyr.

7094

7094 Litium-ion/polymerbatterier (oppladbare batterier - sekundær-
batterier)

160605 3480 Avfall litium ionbatterier WASTE, LITHIUM ION 
BATTERIES

9 II 9 188, 230, 310, 348, (636, 
661 ADR), (957 IMDG)

(E) F-A, S-I (3): Definisjon i henhold til avfallsforskriften § 11-3: 
farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan 
håndteres sammen med forbruksavfall fordi det 
kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for 
skade på mennesker eller dyr.

7094

7095 Metallhydroksidslam 7095

7095 Slam fra behandling av avløpsvann 060502 IK 7095

7095 Slam fra behandling av avløpsvann  (filterkaker) 110109 IK 7095

7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 7096

7096 Blåsesand 120116 IK 7096

7096 Bunnaske og slagg 190111 IK 7096

7096 Flygeaske 190113 IK 7096

7096 Katalysatorer 160807 IK 7096

7096 Katalysatorer som inneholder miljøfarlige forbindelser av 
tungmetaller (bly)  

060405 3288 Avfall giftig fast stoff, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, TOXIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S

6.1 I, II, III 6.1 274, (223*** IMDG) V10*, V11**, VV9***, 
CV1*, CV13, CV28, S9, 
S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7096

7097 Uorganiske løsninger og bad 7097

7097 Andre uorganiske forbindelser (kjemikalierester) 160507 IK 7097

7097 Flytende avfall som inneholder tungmetaller 060405 3287 Avfall giftig væske, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S

6.1 I, II, III 6.1 274, 315*, (223*** IMDG) CV1*, CV13, CV28, 
V12***, S9, S14*, 
S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7097

7098 CCA - impregnert trevirke 7098

7098 Impregnert trevirke 170204 IK 7098

7098 Trevirke fra avfallsbehandlingsanlegg 191206 IK 7098

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7098 Avf.gr 7098 fra kommuner (husholdning) 200137 IK 7098

7100 Cyanidholdig avfall 7100

7100 Cyanidholdig avfall, flytende  110301 1935 Avfall cyanidløsning, N.O.S WASTE, CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S 

6.1 P I, II, III 6.1 274, (525 ADR), (223*** 
IMDG)

V12***, CV1*, CV13, 
CV28, S9, S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7100

7100 Cyanidholdig avfall, fast 110301 1588 Avfall cyanider, uorganiske, 
i fast form, N.O.S

WASTE, CYANIDES, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S  

6.1 P I, II, III 6.1 47, 274, (223*** IMDG) VV9***, V10*, V11**, 
CV1*, CV13, CV28, S9, 
S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7100

7100 Kaliumcyanid løsning 110301 3413 Avfall kaliumcyanidløsning WASTE, POTASSIUM 
CYANIDE SOLUTION 

6.1 P I, II, III 6.1 (223*** IMDG) V12***, CV1*, CV13, 
CV28, S9, S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7100

7100 Natriumcyanid, løsning 110301 3414 Avfall natriumcyanidløsning WASTE, SODIUM CYANIDE 
SOLUTION 

6.1 P I, II, III 6.1 (223*** IMDG) V12***, CV1*, CV13, 
CV28, S9, S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7100

7100 Kaliumcyanid, fast 110301 1680 Avfall kaliumcyanid, i fast 
form

WASTE, POTASSIUM 
CYANIDE, SOLID 

6.1 P I 6.1 V10, CV1, CV13, 
CV28, S9, S14

(C/E) F-A, S-A 7100

7100 Natriumcyanid, fast 110301 1689 Avfall natriumcyanid, i fast 
form

WASTE, SODIUM CYANIDE, 
SOLID

6.1 P I 6.1 V10, CV1, CV13, 
CV28, S9, S14

(C/E) F-A, S-A 7100

7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv 7111

7111 Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, 
rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av 
skadedyr, flytende 

020108 2902 Avfall bekjempningsmiddel, 
flytende, giftig, N.O.S

WASTE, PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 61, 274, (648 ADR) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7111

7111 Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, 
rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av 
skadedyr, fast

020108 2588 Avfall bekjempningsmiddel, 
i fast form, giftig, N.O.S

WASTE, PESTICIDE, SOLID, 
TOXIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 61, 274, (648 ADR) V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7111

7111 Avf.gr 7111 fra kommuner (husholdning), flytende  200119 2902 Avfall bekjempningsmiddel, 
flytende, giftig, N.O.S

WASTE, PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 61, 274, (648 ADR) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7111

7111 Avf.gr 7111 fra kommuner (husholdning), fast 200119  2588 Avfall bekjempningsmiddel, 
i fast form, giftig, N.O.S

WASTE, PESTICIDE, SOLID, 
TOXIC, N.O.S 

6.1 II 6.1 61, 274, (648 ADR) V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7111

7112 Bekjempingsmidler med kvikksølv 7112

7112 Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, 
flytende (inkl. fra gartnerier)

020108 3012 Avfall kvikksølvbasert 
bekjempningsmiddel, 
flytende, giftig

WASTE, MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

6.1 P II 6.1 61, 274, (648 ADR) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7112

7112 Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast 
(inkl. fra gartnerier)

020108 2777 Avfall kvikksølvbasert 
bekjempningsmiddel, i fast 
form, giftig

WASTE, MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

6.1 P II 6.1 61, 274, (648 ADR) V11, CV13, CV28, 
S9, S19

(D/E) F-A, S-A 7112

7112 Avf.gr 7112 fra kommuner (husholdning), flytende 200119 3012 Avfall kvikksølvbasert 
bekjempningsmiddel, 
flytende, giftig

WASTE, MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

6.1 P II 6.1 61, 274, (648 ADR) CV13, CV28, S9, S19 (D/E) F-A, S-A 7112

7112 Avf.gr 7112 fra kommuner (husholdning), fast 200119 2777 Avfall kvikksølvbasert 
bekjempningsmiddel, i fast 
form, giftig

WASTE, MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

6.1 P II 6.1 61, 274, (648 ADR) V11, V13, CV28, S9, 
S19

(D/E) F-A, S-A 7112

7121 Polymeriserende stoff, isocyanater 7121

7121 Herdere m/isocyanater (brannfarlig og giftig) 080501 2478 Avfall isocyanater 
el. isocyanatløsning, 
brannfarlig, giftig, N.O.S 

WASTE, ISOCYANATES OR 
ISOCYANATES SOLUTION, 
FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S

3 ll, III 3+6.1 274, (539** ADR), (223*** 
IMDG)

V12***, CV13, CV28, 
S2, S19**

(D/E) F-E, S-D 7121

7121 Herdere m/isocyanater (giftig)  080501 2206 Avfall isocyanater el. 
isocyanatløsning, giftig, 
N.O.S 

WASTE, ISOCYANATES OR 
ISOCYANATES SOLUTION, 
TOXIC, N.O.S

6.1 II, III 6.1 274, (551 ADR), (223*** 
IMDG)

V12***, CV13, CV28, 
S9, S19**

(D/E**), (E***) F-A, S-A 7121

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7121 Herdere m/isocyanater (giftig og brannfarlig)  080501 3080 Avfall isocyanater el. 
isocyanatløsning, giftig, 
brannfarlig, N.O.S 

WASTE, ISOCYANATES OR 
ISOCYANATES SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S

6.1 II 6.1+3 274, (551 ADR) CV13, CV28, S2, S9, 
S19

(D/E) F-E, S-D 7121

7122 Sterkt reaktivt stoff 7122

7122 Brom og bromløsning 160507 1744 Avfall brom el. bromløsning WASTE, BROMINE OR 
BROMINE SOLUTION 

8 I 8, 6.1 CV13, CV28, S14 (C/D) F-A, S-B 7122

7122 Fosforløsning hvitt eller gult 160507 1381 Avfall fosfor, hvitt el.gult WASTE, PHOSPHORUS, 
WHITE OR YELLOW, DRY 
OR UNDER WATER OR IN 
SOLUTION

4.2 P I 4.2 
+6.1

(503 ADR) V1, CV28, S20 (B/E) F-A, S-J 7122

7122 Fosforpentoksid 160507 1807 Avfall fosforpentoksid WASTE, PHOSOHORUS, 
PENTOXIDE 

8 II 8 V11 (E) F-A, S-B 7122

7122 Hydrogenperoksid, H2O2 160903 2014 Avfall, hydrogenperoksid, 
vannløsning 

WASTE, HYDROGEN PEROX-
IDE, AQUEOUS SOLUTION 

5.1 II 5.1+8 CV24 (E) F-H, S-Q 7122

7122 Jod 160507 3495 Avfall jod WASTE, IODINE 8 III 8+6.1 279 VV9, CV13, CV28 (E) F-A, S-B 7122

7122 Kalium 160507 2257 Avfall kalium WASTE, POTASSIUM 4.3 I 4.3 V1, CV23, S20 (B/E) F-G, S-N 7122

7122 Kalsium 160507 1401 Avfall kalsium WASTE, CALCIUM 4.3 II 4.3 V1, CV23 (D/E) F-G, S-O 7122

7122 Kalsiumhypokloritt fast m/10 - 39 % klor, blanding 160904 2208 Avfall kalsium hypokloritt 
blanding, tørr

WASTE, CALCIUM HYPO-
CHLORITE MIXTURE, DRY

5.1 III 5.1 314 CV24, CV35 (E) F-H, S-Q 7122

7122 Kalsiumkarbid 160506 1402 Avfall kalsiumkarbid WASTE, CALCIUM CARBIDE 4.3 I, II 4.3 (951 IMDG) V1, VV5**, CV23, S20* (B/E*), (D/E**) F-G, S-N 7122

7122 Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast 
(natriumklorat)

020108 1495 Avfall natriumklorat WASTE, SODIUM CHLORATE 5.1 II 5.1 V11, VV8, CV24 (E) F-H, S-Q 7122

7122 Litium 160507 1415 Avfall litium WASTE, LITHIUM 4.3 I 4.3 V1, CV23, S20 (B/E) F-G, S-N 7122

7122 Natrium 160507 1428 Avfall natrium WASTE, SODIUM 4.3 I 4.3 V1, CV23, S20 (B/E) F-G, S-N 7122

7122 Natriumnitritt 160904 1500 Avfall natriumnitritt WASTE, SODIUM NITRITE 5.1 III 5.1
+6.1

CV24, CV28 (E) F-A, S-Q 7122

7122 Natriumperklorat 160904 1502 Avfall natriumperklorat WASTE, SODIUM 
PERCHLORATE

5.1 II 5.1 V11, VV8, CV24, S23 (E) F-H, S-Q 7122

7122 Natriumnitrat 160507 1498 Avfall natriumnitrat WASTE, SODIUM NITRATE 5.1 III 5.1 (964, 967 IMDG) VV8, CV24 (E) F-A, S-Q 7122

7122 Permanganater, fast (natriumpermanganat) 160901 1503 Avfall natriumpermanganat WASTE, SODIUM 
PERMANGANATE

5.1 II 5.1 V11, CV24 (E) F-H, S-Q 7122

7122 Peroksider, uorganiske 160903 1483 Avfall peroksider, 
uorganiske, N.O.S

WASTE, PEROXIDES, 
INORGANIC, N.O.S

5.1 II, III 5.1 (223*** IMDG) V11**, CV24 (E) F-G, S-Q 7122

7122 Persulfater, uorganiske 160904 3215 Avfall persulfater, 
uorganiske, N.O.S

WASTE, PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S 

5,1 III 5.1 VV8, CV24 (E) F-A, S-Q 7122

7123 Herdere, organiske peroksider 7123

7123 Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk f.eks 
dibenzoylperoksid,  fast

160903 3104 Avfall organisk peroksid, 
type C, i fast form

WASTE, ORGANIC 
PEROXIDE, TYPE C, SOLID

5.2 5.2 122, 274, (195 IMDG) V1, CV15, CV20, 
CV22, CV24, S8, S18

(D) F-J, S-R 7123

7123 Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk f.eks 
dibenzoylperoksid,  flytende 

160903 3105 Avfall organisk peroksid, 
type D, flytende

WASTE, ORGANIC 
PEROXIDE, TYPE D, LIQUID

5.2 5.2 122, 274 V1, CV15, CV22, 
CV24, S19

(D) F-J, S-R 7123

7123 Avf.gr 7123 fra kommuner (husholdning), fast 200127 3104 Avfall organisk peroksid, 
type C, i fast form

WASTE, ORGANIC 
PEROXIDE, TYPE C, SOLID

5.2 5.2 122, 274, (195 IMDG) V1, CV15, CV20, 
CV22, CV24, S8, S18

(D) F-J, S-R 7123

7131 Syrer, uorganiske 7131

7131 Fosforsyre og fosforholdige syrer 060104 1805 Avfall fosforsyre, løsning WASTE, PHOSPHORIC, ACID, 
SOLUTION

8 III 8 (223 IMDG) V12 (E) F-A, S-B 7131

7131 Hydrogenfluorid, (fluss-syre med ikke mer enn 60 % 
hydrogenfluorid)

060103 1790 Avfall flussyre WASTE, HYDROFLUORIC 
ACID

8 I, II 8+6.1 CV13, CV28, S14* (C/D*), (E**) F-A, S-B 7131

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7131 Perklorsyre (ikke over 50 masseprosentsyre) 060106 1802 Avfall perklorsyre WASTE, PERCHLORIC ACID 8 II 8+5.1 (522 ADR) CV24 (E) F-H, S-Q 7131

7131 Perklorsyre (med over 50 men ikke over 72 
masseprosentsyre)

060106 1873 Avfall perklorsyre WASTE, PERCHLORIC ACID 5.1 I 5.1+8 (60 ADR), (900 IMDG) CV24, S20 (B/E) F-A, S-Q 7131

7131 Saltsyre 060102 1789 Avfall saltsyre WASTE, HYDROCHLORIC 
ACID

8 II, III 8 (520 ADR), (223*** IMDG) V12*** (E) F-A, S-B 7131

7131 Salpetersyre (annet enn rød rykende med mindre enn 65 % 
ren syre)  

060105 2031 Avfall salpetersyre WASTE, NITRIC ACID 8 II 8 (E) F-A, S-B 7131

7131 Salpetersyre (over 65 %, men ikke over 70 %)  060105 2031 Avfall salpetersyre WASTE, NITRIC ACID 8 I, II 8+5.1 CV24*, S14* (E) F-A, S-Q 7131

7131 Svovelsyre og svovelholdige syrer (> 51%, ny batterisyre) 060101 1830 Avfall svovelsyre WASTE, SULPHURIC ACID 8 ll 8 (E) F-A, S-B 7131

7131 Svovelsyre og svovelholdige syrer, (brukt) 060101 1832 Avfall svovelsyre, brukt WASTE, SULPHURIC ACID, 
SPENT

8 II 8 113 (E) F-A, S-B 7131

7131 Avf.gr 7131 fra kommuner (husholdning) 200114 3264 Avfall etsende væske, sur, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7131

7131 Kjemikalier surt avfall, uorganisk (eksempel blandinger av 
uorganiske syrer fra offshore) 

160507 3264 Avfall etsende væske, sur, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B (9): Med over 70 % salpetersyre gjelder  
emballasjegruppe I. 

7131

7131 Kjemikalier surt avfall, uorganisk (eksempel blandinger av 
uorganiske syrer fra offshore) 

160507 3264 Avfall etsende væske, sur, 
uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7131

7132 Baser, uorganiske 7132

7132 Kjemikalier basisk flytende avfall, uorganisk (f.eks. blandinger 
av uorganiske baser fra offshore) 

160507 3266 Avfall etsende væske, 
basisk, uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7132

7132 Kjemikalier basisk fast avfall, uorganisk (f.eks. uorganiske 
baser fra offshore) 

160507 3262 Avfall etsende fast stoff, 
basisk , uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 V11 (E) F-A, S-B 7132

7132 Andre baser (flytende) 060205 3266 Avfall etsende væske, 
basisk, uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, 
LIQUIDE, BASIC, INORGANIC, 
N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V12***, S20* (E) F-A, S-B 7132

7132 Andre baser (fast) 060205 3262 Avfall etsende fast stoff, 
basisk, uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) VV9***, V11**, V10*, 
S20*

(E) F-A, S-B 7132

7132 Ammoniakkløsning (med mer enn 10 % men ikke over 35 % 
ammoniakk)

060203 2672 Avfall ammoniakkløsning WASTE, AMMONIA 
SOLUTION

8 III 8 (543 ADR) V12 (E) F-A, S-B 7132

7132 Brent kalk (CaO) 060205 1910 Avfall kalsiumoksid WASTE, CALCIUM OXIDE 8 (11): Ikke underlagt ADR eller IMDG (spesielle 
bestemmelser 960)

7132

7132 Hydrazin, vannfri 060205 2029 Avfall hydrazin, vannfri WASTE, HYDRAZINE 
ANHYDROUS

8 I 8+3
+6.1

CV13, CV28, S2, S14 (E) F-E, S-C 7132

7132 Hydrazin, vannløsning (med mer enn 37 masseprosent 
hydrazin)

060205 2030 Avfall hydrazin, vannløsning WASTE, HYDRAZINE 
AQUEOUS SOLUTION

8 I, II, III 8+6.1 (530 ADR) CV13, CV28, V12***, 
S14*

(C/D*), (E**, ***) F-A, S-B 7132

7132 Kaliumhydroksid, (kalielut, fast) 060204 1813 Avfall kaliumhydroksid, i 
fast form

WASTE, POTASSIUM 
HYDROXIDE, SOLID

8 ll 8 V11 (E) F-A, S-B 7132

7132 Kaliumhydroksid, (kalielut,flytende) 060204 1814 Avfall kaliumhydroksid-
løsning

WASTE, POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLUTION

8 ll, III 8 (223*** IMDG) V12*** (E) F-A, S-B 7132

7132 Lesket kalk (Ca(OH)2) 060201 IK 7132

7132 Natriumhydroksid (kaustisk soda, fast) 060204 1823 Avfall natriumhydroksid, i 
fast form

WASTE, SODIUM 
HYDROXIDE, SOLID

8 II 8 V11 (E) F-A, S-B 7132

7132 Natriumhydroksid (natronlut, flytende ) 060204 1824 Avfall natriumhydroksid-
løsning

WASTE, SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 II, III 8 (223*** IMDG) V12*** (E) F-A, S-B 7132

7132 Natriummetasilikat 060205 IK 7132

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7132 Avf.gr 7132 fra kommuner (husholdning), flytende 200115 3266 Avfall etsende væske, 
basisk, uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, 
LIQUIDE, BASIC, INORGANIC, 
N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7132

7132 Avf.gr 7132 fra kommuner (husholdning, fast) 200115 3262 Avfall etsende fast stoff, 
basisk, uorganisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 V11 (E) F-A, S-B 7132

7133 Rengjøringsmidler 7133

7133 Rengjøringsmidler (ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende) 070601 IK 7133

7133 Rengjøringsmidler (u/halogen og tungmetaller) 165073 IK 7133

7133 Avf.gr 7133 fra kommuner (husholdning) 200129 IK 7133

7134 Surt organisk avfall 7134

7134 Eddiksyre 10 - 80 % syre 070301 2790 Avfall edikksyreløsning WASTE, ACETIC ACID 
SOLUTION

8 II, III 8 (597***, 647*** ADR) V12*** (E) F-A, S-B (9): Emballasjegruppe II: 50-80 % syre   
Emballasjegruppe III: 10-50 % syre

7134

7134 Iseddik over 80 % syre 070301 2789 Avfall iseddik eller eddik-
syreløsning

WASTE, ACETIC ACID, 
GLACIAL or ACETIC ACID 
SOLUTION

8 II 8+3 S2 (D/E) F-E, S-C 7134

7134 Klorsilaner 070301 2987 Avfall klosilaner, etsende, 
N.O.S

WASTE, CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S

8 II 8 (548 ADR) (E) F-A, S-B 7134

7134 Maursyre med mer enn 85 % syre 070301 1779 Avfall maursyre WASTE, FORMIC ACID 8 II 8+3 S2 (D/E) F-E, S-C 7134

7134 Avf.gr 7134 fra kommuner (husholdning) flytende 200114 3265 Avfall etsende væske, sur, 
organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7134

7134 Avf.gr 7134 fra kommuner (husholdning) fast 200114 3261 Avfall etsende fast stoff, 
surt, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 V11 (E) F-A, S-B 7134

7134 Kjemikalier, surt avfall, organisk (f.eks. blanding av surt 
organisk avfall offshore) 

160508 3265 Avfall etsende væske, sur, 
organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7134

7134 Kjemikalier, surt avfall, organisk (f.eks. surt organisk avfall 
offshore) 

160508 3261 Avfall etsende fast stoff, 
surt, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 V11 (E) F-A, S-B 7134

7135 Basisk organisk avfall 7135

7135 Kjemikalier, basisk avfall, organisk (f.eks. blanding av basisk 
organisk avfall fra offshore) 

160508 3267 Avfall etsende væske, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 (E) F-A, S-B 7135

7135 Kjemikalier, basisk avfall, organisk (f.eks. basisk organisk 
avfall fra offshore) 

160508 3263 Avfall etsende fast stoff, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S

8 II 8 274 V11 (E) F-A, S-B 7135

7135 Aminer og polyaminer (etsende, flytende) 160508 2735 Avfall aminer eller poly-
aminer, flytende, etsende, 
N.O.S

WASTE, AMINES or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V12***, S20* (E) F-A, S-B 7135

7135 Organisk avfall (flytende) 070701 3267 Avfall etsende væske, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, 
LIQUIDE, BASIC, ORGANIC, 
N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V12***, S20* (E) F-A, S-B 7135

7135 Organisk avfall (fast) 070710 3263 Avfall etsende fast stoff, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V10*, V11**, VV9***, 
S20*

(E) F-A, S-B 7135

7135 Avf.gr 7135 fra kommuner (husholdning), flytende 200115 3267 Avfall etsende væske, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, 
LIQUIDE, BASIC, ORGANIC, 
N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V12***, S20* (E) F-A, S-B 7135

7135 Avf.gr 7135 fra kommuner (husholdning), fast 200115 3263 Avfall etsende fast stoff, 
basisk, organisk, N.O.S

WASTE, CORROSIVE, SOLID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S

8 I, II, III 8 274, (223*** IMDG) V10*, V11**, VV9***, 
S20*

(E) F-A, S-B 7135

7142 Oljebasert borevæske 7142

7142 Borerelatert, oljebasert boreslam 165071 IK 7142

7142 Borerelatert, baseolje 130899 IK 7142

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7143 Kaks med oljebasert borevæske 7143

7143 Borerelatert, kaks med oljebasert borevæske 165072 IK 7143

7143 Borerelatert, slurrifisert kaks 165073 IK 7143

7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 7144

7144 Borerelatert, vannbasert borevæske med farlige stoffer inkl. 
forurenset brine

165073 IK 7144

7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 7145

7145 Borerelatert, kaks med vannbasert borevæske forurenset med 
farlige stoffer

165073 IK 7145

7151 Organisk avfall  med halogen 7151

7151 Kasserte organiske kjemikalier og blandinger med halogen  
(brannfarlige og giftige) 

160506 1992 Avfall brannfarlig væske, 
giftig, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S 

3 II 3+6.1 274 CV13, CV28, S2, S22 (D/E) F-E, S-D 7151

7151 Asfaltlim med klor 080409 2811 Avfall giftig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, TOXIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S

6.1 I, II, III 6.1 274, (614 ADR), (223*** 
IMDG)

V10*, V11**, VV9***, 
CV1*, CV13, CV28, S9, 
S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7151

7151 Avfettingsrester 040103 IK 7151

7151 Brannskum (PFOS) 160508 IK 7151

7151 Destillasjonsrester med klor 140603 2810 Avfall giftig væske, 
organisk, N.O.S

WASTE, TOXIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S

6.1 I, II, III 6.1 274, 315*, (614 ADR), 
(223*** IMDG)

V12***, CV1*, CV13, 
CV28, S9, S14*, S19**

(C/E*), (D/E**), 
(E***)

F-A, S-A 7151

7151 Hydraulikkvæsker (klorerte) 140602 IK 7151

7151 Kasserte organiske kjemikalier og blandinger med halogen 
(brannfarlige)

160506 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E (4): For laboratoriekjemikalier 7151 vil ADR 
klassifiseringen variere avhengig av kjemisk 
innhold. Forslag er UN 1993 klasse III dersom 
innholdet er brannfarlig. Er innholdet giftig kan UN 
2810 (væske) og UN 2811 (fast) benyttes.                                                                                                               

7151

7151 Klorerte oljer 130204 IK 7151

7151 Malingsfjerner (diklormetan) 140603 1593 Avfall diklormetan WASTE, DICHLOROMETHANE 6.1 III 6.1 (516 ADR) V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7151

7151 Renseriavfall (perkloretylen, klorerte rensevæsker) 140602 1897 Avfall tetrakloretylen WASTE, 
TETRACHLOROETHYLENE

6.1 P III 6.1 V12, CV13, CV28, S9 (E) F-A, S-A 7151

7151 Slam fra renserimaskiner som inneholder halogenerte 
løsemidler 

140604 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE, 
SOLID, ORGANIC, N.O.S 

4.1 II, III 4.1 274, (223***, 915 IMDG) V11**, VV1*** (E) F-A, S-G 7151

7152 Organisk avfall uten halogen 7152

7152 Asfaltlim uten klor 080409 1993 Avfall brannfarlig væske 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7152

7152 Bitumenblandinger som inneholder kulltjære 170301 1999 Avfall tjærer, flytende WASTE, TARS, LIQUID 3 II, III 3 (955***IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7152

7152 Brannskum uten halogen 160508 IK 7152

7152 Brukt aktivt kull fra behandling av røykgass 190110 1325 Avfall brannfarlig fast stoff, 
organisk, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S 

4.1 III 4.1 274, (223, 915 IMDG) VV1*** (E) F-A, S-G 7152

7152 Brukte absorbenter (papir, tørkekluter, absorbsjonsmidler, 
vernetøy)

150202 IK 7152

7152 Destillasjonsrester 140603 1993 Avfall brannfarlig væske, 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 lll 3 274, (223, 955 IMDG) S2, V12 (D/E) F-E, S-E 7152

7152 Formaldehydløsning 140603 1198 Avfall formaldehydløsning, 
brannfarlig

WASTE, FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE

3 III 3+8 V12, S2 (D/E) F-E, S-C 7152

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7152 Kasserte organiske kjemikalier og blandinger (laboratoriekje-
mikalier)

160508 1993 Avfall brannfarlig væske, 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 II, III 3 274, (223***, 955*** 
IMDG)

V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E (4): For laboratoriekjemikalier 7151 vil ADR 
klassifiseringen variere avhengig av kjemisk 
innhold. Forslag er UN 1993 klasse III dersom 
innholdet er brannfarlig. Er innholdet giftig kan UN 
2810 (væske) og UN 2811 (fast) benyttes.                                                                                                               

7152

7152 Organisk avfall (fra oljeboring) 165073 1992 Avfall brannfarlig væske, 
giftig, N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S 

3 II 3+6.1 274 CV13, CV28, S2, S22 (D/E) F-E, S-D 7152

7152 Reaksjonsrester 160508 1993 Avfall brannfarlig væske, 
N.O.S

WASTE, FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S 

3 lll 3 274, (223, 955 IMDG) V12, S2 (D/E) F-E, S-E 7152

7152 Sekkeavfall  med kjemikalierester (fra oljeboring) 150110 IK 7152

7152 Tjæreavfall (tectyl og understellsmasse) 170303 1139 Avfall overflatebeskyttelses-
middel løsning

WASTE, COATING SOLUTION 3 III 3 (955 IMDG) V12, S2 (D/E) F-E, S-E (4): Innholdet kan ofte være størknet og 
løsningsmidlet vil være fordampet. 

7152

7152 Tjæreavfall (tjære og kreosot ) 170303 1999 Avfall tjærer, flytende WASTE, TARS, LIQUID 3 II, III 3 (955***IMDG) V12***, S2, S20** (D/E) F-E, S-E 7152

7154 Kreosotimpregnert trevirke 7154

7154 Impregnert trevirke 170204 IK 7154

7154 Trevirke fra avfallsbehandlingsanlegg 191206 IK 7154

7154 Avf.gr 7098 fra kommuner (husholdning) 200137 IK 7154

7155 Avfall med bromerte flammehemmere 7155

7155 Farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr  
(EE - avfall)

160215 IK 7155

7155 Isolasjonsmaterialer (cellegummi, PE skummatter og 
isolasjonsplater av EPS) 

170603 IK 7155

7156 Avfall med ftalater 7156

7156 Mykgjørere i plast, PVC, tak- og gulvbelegg (vinylbelegg) 170204 IK 7156

7157 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK  7157

7157 Isolasjonsmaterialer(PUR-skum i eldre carporter, fryse/
kjølerom og isolasjon i campingbiler)  

170603 IK 7157

7157 Isolasjonsmaterialer(PS-plater i isolasjon under bygg, veier og 
lignende)  

170603 IK 7157

7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 7158

7158 Isolerglasruter med klorparafinholdig forseglingslim 170903 IK 7158

7159 Klorparafinholdig avfall 7159

7159 Avfall med klorparafiner (PVC, fugeskum/masser, lim, 
gummilister med mer)

170903 IK 7159

7165 Prosessvann, vaskevann 7165

7165 Forurenset vann og vandige løsninger (fra prosess) 070101 IK 7165

7165 Forurenset vann og vandige løsninger (fra forbrenningsanlegg) 190106 IK 7165

7165 Forurenset vann og vandige løsninger (sigevann fra fyllplasser) 190702 IK 7165

7165 Prosess- og vaskevann (fra oljeboring) 165073 IK 7165

7210 PCB og PCT - holdig avfall 7210

7210 Avfall av klebemidler og tetningsmasser (isolerhylser, fuge- og 
tetningsmasser), fast

080409 3432 Avfall polyklorerte bifenyler, 
i fast form

WASTE, POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, SOLID

9 P II 9 305, (958 IMDG) V11, VV15, CV1, CV13, 
CV28, S19

(D/E) F-A, S-A 7210

7210 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB, 
f.eks tetningsmasse/fugemasse, harpiks basert gulvbelegg, 
isolerglass og kondensatorer 

170902 IK 7210

Merk at for spesiell bestemmelse 274 i kolonne 11 gjelder følgende: 
Varenavnet skal suppleres med godsets tekniske betegnelse i parentes. I blandinger skal 
to komponenter oppgis.
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Avf.st.nr. Avfallstype
EAL 
kode UN-nr. Varenavn (ADR)

Proper shipping name 
(IMDG)

Transport-
klassifisering

Miljø-
faremrk.

EMB 
gr.

Fare-
sedler

Spesielle 
bestemmelser Transportbest. (ADR)

Tunnelrestr. 
(ADR)

EMS 
(IMDG) Kommentar

Avf.
st.nr.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7210 Blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, 
takstein og keramikk 

170106 IK 7210

7210 Maling- og lakkavfall (fra produksjon, bearbeiding, distribusjon 
og bruk av beleggingsprodukter), flytende

080111 2315 Avfall polyklorerte bifenyler, 
flytende

WASTE, POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, LIQUID

9 P II 9 305 VV15, CV1, CV13, 
CV28, S19

(D/E) F-A, S-A 7210

7210 Maling- og lakkavfall (PCB - holdig maling) 170902 IK 7210

7210 Transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB 160209 3432 Avfall polyklorerte bifenyler, 
i fast form

WASTE, POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, SOLID

9 P II 9 305, (958 IMDG) V11, VV15, CV1, CV13, 
CV28, S19

(D/E) F-A, S-A 7210

7210 Transformatoroljer og varmeoverførende oljer (som inneholder 
PCB)

130301 2315 Avfall polyklorerte bifenyler, 
flytende

WASTE, POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, LIQUID

9 P II 9 305 VV15, CV1, CV13, 
CV28, S19

(D/E) F-A, S-A 7210

7210 Avf.gr 7210 fra kommuner (husholdning) 200135 IK 7210

7211 PCB-holdige isolerglassruter 7211

7211 Isolerglassruter produsert i Norge fra 1965 t.o.m 1975 samt 
importerte t.o.m 1979

170902 IK 7211

7220 Fotokjemikalier 7220

7220 Fikserbad 090104 IK 7220

7220 Avf.gr 7220 fra kommuner (husholdning) 200117 IK 7220

7220 Avfall fra virksomheter innenfor foto, røntgen og grafisk 
virksomhet

090101 IK 7220

7230 Halon 7230

7230 Gass i trykkbeholdere (halon 1211 og 1301) 160504 1009 Avfall bromtrifluormetan 
(kjølemediumgass R 13B1)

WASTE, BROMOTRIFLUOR-
OMETHANE (REFRIGERANT 
GAS R13B1)

2 2.2 CV9, CV10, CV36 (C/E) F-C, S-V 7230

7240 KFK 7240

7240 KFK-gass som HKFK, HFK og andre fluorkarboner 140601 1028 Avfall diklordifluormetan 
(kjølemediumgass R 12)

WASTE, DICHLORODIFLUOR-
OMETHANE, (REFRIGERANT 
GAS R12)

2 2.2 CV9, CV10, CV36 (C/E) F-C, S-V 7240

7250 Asbest 7250

7250 Avfall som inneholder asbest fra elektrolyse 060701 2590 Avfall hvit asbest WASTE, WHITE  ASBESTOS 9 III 9 168, (542 ADR) V11, CV13, CV28 (E) F-A, S-A 7250

7250 Asbestholdige isolasjonsmaterialer 170601 IK (7): Asbestholdig avfall som isolasjonsmaterialet, 
filtermedium, varmebeskyttende utstyr fra offshore 
kan støve ved demontering og bør da klassifiseres 
som UN 2212, klasse 9, blå eller brun asbest

7250

7250 Asbestholdige byggematerialer (eternitt) 170605 IK 7250

7261 Gasser i trykkbeholdere 7261

7261 Alle typer gasser unntatt halon og KFK 160504 2 (4) og (10): Se ADR/RID 2013. 7261

7261 Brannslukningsapparater 160504 1044 Avfall brannslukkere med 
komprimert eller flytende 
gass

WASTE, FIRE 
EXTINGUISHERS with 
compressed or liquedfied 
gas

2 2.2 225, (594 ADR) CV9 (E) F-C, S-V (2): Hvis avfallet inneholder millespon oppgi 
“inneholder millespon” i feltet nærmere beskrivelse 
på deklarasjonsskjema 

7261
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EGNE NOTATER

60

Vedlegg 1 - Spesielle bestemmelser 
I kapittel 3.3 ADR/RID 2013 er det knyttet spesielle bestemmelser til enkelte UN nummer. I tabellen har vi 
valgt å vise til de spesielle bestemmelsene som er aktuelle i forhold til farlig avfall (dvs. det kan være flere 
koder knyttet til samme UN nummer i ADR/RID 2013 og IMDG code.

Alle henvisninger i dette vedlegget viser til ADR/RID 2013 og IMDG Code 2012. Dette er spesifisert som 
følger: 

• Gjelder bestemmelsen både ADR og IMDG står kun tall(ene), f.eks. 274
• Gjelder bestemmelsen kun ADR står tall(ene) og ADR i parentes, f.eks. (516 ADR)
• Gjelder bestemmelsen kun IMDG står tall(ene) og IMDG i parentes, f.eks. (63 IMDG) 

43 Når disse stoffene leveres for transport som bekjempningsmidler, skal de transporteres under den 
relevante posisjon som bekjempningsmiddel og i samsvar med de relevante bestemmelsene for 
bekjempningsmidler, (se 2.2.61.1.10 til 2.2.61.1.11.2 ADR/RID).

47 Jern(II) cyanider og jern(III) cyanider er ikke underlagt ADR/RID bestemmelsene.

60 Transport av dette stoffet er forbudt hvis konsentrasjonen overstiger 72 %.

61 Den tekniske betegnelsen, som skal være et supplement til varenavnet, skal være ISO betegnelsen (se 
også ISO 1750:1981 «Bekjempningsmidler og andre landbrukskjemikalier -bruksbetegnelser» i endret 
utgave), annen betegnelse oppført i WHO «Recommended Classification of Pesticides by Hazard and 
Guidelines to Classification» eller navnet på den aktive substansen (se også 3.1.2.8.1 og 3.1.2.8.1.1).

113 Transport av kjemisk ustabile blandinger er forbudt.

122 For hver av de tilordnete organiske peroksidsammensetninger er tilleggsrisiko, eventuelle kontroll- og 
faretemperaturer, samt UN nr. (for den beskrivende posisjonen) gitt i 2.2.52.4.

144 Vandige løsninger som inneholder høyst 24 volumprosent alkohol er ikke underlagt ADR/RID-
bestemmelsene.

163 Denne posisjonen skal ikke benyttes ved transport av stoff som er oppført med navn i tabell A i kapittel 
3.2 ADR/RID. Stoffer som transporteres under denne posisjonen kan inneholde inntil 20 % nitrocellulose 
forutsatt at innholdet av nitrogen i nitrocellulosen ikke utgjør mer enn 12,6 % av den tørre massen.

Del 3 – Vedlegg til tabell

NFFA-veilederen



62 63

NFFA-veilederen

168 Asbest som er nedsenket eller fiksert i naturlig eller kunstig bindemiddel (som sement, plast, asfalt, 
kunstharpiks eller mineralsk malm) på en slik at måte at det under transporten ikke kan slippes 
ut farlige mengder asbestfiber som kan innåndes, er ikke underlagt ADR/RID-bestemmelsene. 
Produktgjenstander som inneholder asbest og som ikke kommer inn under denne bestemmelsen 
er heller ikke underlagt ADR/RID-bestemmelsene når de er emballert på en slik måte at det under 
transporten ikke kan slippes ut farlige mengder asbestfiber som kan innåndes.

172 Kolli som inneholder radioaktivt materiale med tilleggsrisiko skal:
a) merkes med faresedler for alle typer tilleggsrisiko som materialet representerer.
 Tilsvarende store faresedler skal være anbrakt på kjøretøyer, eller containere i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i 5.3.1;

b) tilordnes emballasjegruppe I, II eller III slik det er hensiktsmessig ut fra den overveiende tilleggsrisiko 
ved anvendelse av kriteriene for gruppering i Del 2.

 Den beskrivelsen som kreves i 5.4.1.2.5.1 (b) skal inneholde en beskrivelse av disse tilleggsrisikoer 
(f.eks. «Tilleggsrisiko: 3, 6.1»), navnet på de deler av innholdet som i størst grad bidrar til denne (disse) 
tilleggsrisiko(er), og eventuelt emballasjegruppen. For emballering, se også 4.1.9.1.5. 

188 Celler og litiumbatterier som leveres for transport er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR/RID 
dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) For en celle med litiummetall eller litiumlegering får litiuminnholdet ikke være over 1 g, for en litiumion 

celle får watt-timer ytelsen ikke være over 20 Wh;

b) For et batteri med litiummetall eller litiumlegering får det totale litiuminnholdet ikke være over  
2 g, for et litiumion batteri får watt-timer ytelsen ikke være over 100Wh. Litiumion batterier som 
transporteres i henhold til denne bestemmelsen skal være merket med watt-timer ytelse på utsiden av 
omslutningen, unntatt de som er produsert før 1. januar 2009;

c) Hver celle eller batteri oppfyller bestemmelsene i 2.2.9.1.7 (a) og (e);

d) Celler og batterier som ikke er installert i utstyr skal være pakket i inneremballasje som fullstendig 
omslutter cellen eller batteriet. Celler og batterier skal være beskyttet slik at kortslutning utelukkes. 
Dette inkluderer beskyttelse mot kontakt med ledende materiale i samme forpakning som kan føre 
til kortslutning. Inneremballasjen skal pakkes i sterk ytter emballasje som oppfyller kravene i 4.1.1.1, 
4.1.1.2 og 4.1.1.5;

e) Celler og batterier som er installert i utstyr skal være beskyttet mot skade og kortslutning, og utstyret 
skal være utstyrt med en effektiv beskyttelse mot utilsiktet aktivering. Dette kravet gjelder ikke for 
utstyr som er tilsiktet aktive under transport (radiofrekvensidentifikasjon (RFID)- sendere, klokker, 
sensorer, etc.), og som ikke er i stand til å generere en farlig varmeutvikling. Når batteriene er 
installert i utstyr skal utstyret være pakket i en sterk ytre forpakning bestående av egnet materiale 
som har tilstrekkelig styrke og utførelse i forhold til forpakningens kapasitet og tiltenkte bruk med 
mindre batteriet gis tilsvarende beskyttelse av utstyret det er installert i.

f) Bortsett fra kolli som inneholder knappecellebatterier installert i utstyr (inkludert kretskort), eller ikke 
mer enn fire celler installert i utstyr eller ikke mer enn to batterier installert i utstyr skal hvert kolli 
være merket med følgende:
i. opplysning om at kolliet inneholder ”litium metall” eller ”litium ion” celler eller batterier, tilsvarende 

innholdet;
ii. opplysning om at kolliet skal behandles forsiktig og at det eksisterer brannfare hvis kolliet er 

skadet;
iii. opplysning om at spesielle prosedyrer må følges i tilfelle kolliet blir skadet, inkludert kontroll og 

omemballering hvis nødvendig; og
iv. et telefonnummer for ytterligere informasjon;

g) Hver forsendelse av et eller flere kolli merket i overensstemmelse med paragraf (f) skal ledsages av et 
dokument som inneholder følgende:
i. opplysning om at kolliet inneholder ”litium metall” eller ”litium ion” celler eller batterier, tilsvarende 

innholdet;
ii. opplysning om at kolliet skal behandles forsiktig og at det eksisterer brannfare hvis kolliet er 

skadet;
iii. opplysning om at spesielle prosedyrer må følges i tilfelle kolliet blir skadet, inkludert kontroll og 

omemballering hvis nødvendig; og
iv. et telefonnummer for ytterligere informasjon;

h) Bortsett fra når batterier er installert i utstyr skal hvert kolli motstå en fallprøve på 1,2 meter i enhver 
orientering uten at det oppstår skade på cellene eller batteriene kolliet inneholder, uten at innholdet 
forflytter seg slik at det oppstår kontakt mellom batterier (eller mellom celler) og uten at innholdet 
kommer ut; og

i) Bortsett fra når batterier er installert i utstyr eller pakket med utstyr skal kolli ikke overstige 30 
kg brutto masse. Slik det er brukt ovenfor, og ellers i ADR\RID, betyr uttrykket «innhold av litium», 
mengden (massen) av litium i anoden på en litiummetall- eller litiumlegeringscelle. Det er adskilte 
oppføringer for litium metall batterier og litium ion batterier for å fremme spesifikke fraktmåter for 
batteriene og å gjøre anvendelse av forskjellig beredskapsinnsats mulig.

190 Aerosolbeholdere skal ha beskyttelse som hindrer utilsiktet utslipp. Aerosolbeholdere med volum ikke 
over 50 ml som ikke har giftig innhold, er ikke underlagt ADR\RID-bestemmelsene.

216 Blandinger av faste stoffer som ikke er underlagt ADR\RID-bestemmelsene og brannfarlige væsker, 
får transporteres under denne posisjonen uten forutgående klassifisering i henhold til kriteriene for 
klasse 4.1 under forutsetning av at det ikke er synlig fri væske når stoffet lastes eller når emballasjen, 
kjøretøyet eller containeren lukkes. Forseglede forpakninger og gjenstander inneholdende mindre enn 
10 ml brannfarlig væske i emballasjegruppe II eller III som er absorbert i et fast stoff er ikke underlagt 
ADR/RID-bestemmelsene forutsatt at det ikke forekommer fri væske i forpakningen eller gjenstanden.

230 Litiumceller og batterier kan transporteres under denne oppføringen dersom de oppfyller 
bestemmelsene i 2.2.9.1.7 
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238 a) Batterier kan betraktes som lekkasjesikre dersom de kan motstå nedenstående tester med 
hensyn til vibrasjon og trykkforskjeller uten at det lekker ut batterivæske. Vibrasjonstest: Batteriet 
festes støtt med tvinger til underlaget på en vibrasjonsmaskin og utsettes for en enkel, harmonisk 
svingebevegelse med amplitude 0,8 mm (totalt utslag maks. 1,6 mm). Frekvensen varieres med  
1 Hz/min mellom grenseverdiene 10 Hz og 55 Hz. Hele frekvensområdet gjennomløpes frem og 
tilbake i løpet av 95±5 minutter for hver stilling batteriet monteres i (vibrasjonsretning). Batteriet 
testes i tre, gjensidig perpendikulære stillinger (inklusive med eventuelle påfyllingsåpninger og 
lufteåpninger snudd opp ned) og i like lange perioder. Trykkforskjelltest: når vibrasjonstesten er 
fullført, lagres batteriet i seks timer ved 24 °C±4 °C og utsettes samtidig for en trykkforskjell på 
minst 88 kPa. Batteriet testes i tre, gjensidig perpendikulære stillinger (inklusive med eventuelle 
påfyllingsåpninger og lufteåpninger snudd opp ned) i minst seks timer i hver stilling.

b) Lekkasjesikre batterier er ikke underlagt ADR\RID-bestemmelsene hvis det ikke vil renne ut elektrolytt 
fra et revnet eller sprukket batterihus ved 55 °C, og det ikke er fri væske som kan renne og 
batteripolene er beskyttet mot kortslutning når batteriet er emballert for transport.

243 Bensin til bruk i eksplosjonsmotorer (som bilmotorer, stasjonære motorer og andre slike motorer) skal 
tilordnes denne posisjonen uavhengig av variasjoner i flyktighet.

274 Beskrivende posisjoner eller «ikke nærmere bestemt» (n.o.s.) posisjoner.
 Varenavn som er en «n.o.s.» posisjon eller «beskrivende» posisjon, og som har spesiell bestemmelse 

274 angitt feltet spesielle bestemmelser i tabellen skal suppleres med godsets tekniske betegnelse, 
med mindre nasjonal lovgivning eller internasjonal konvensjon forbyr at dette gjøres kjent når stoffet 
er underlagt restriksjoner. Tekniske navn skal stå i parentes direkte etter varenavnet. Passende 
tilleggsinformasjon, slik som “inneholder” eller “inneholdende” og andre spesifiserende tekster som 
“blanding”, “løsning” eller lignende, samt angivelse av innholdet av stoffet i prosent kan også benyttes. 
For eksempel: “UN 1993 Brannfarlig væske, n.o.s. (inneholder xylen og benzen), 3, II”.

 Når en blanding av farlige stoffer omfattes av en «n.o.s.» eller beskrivende betegnelse og spesiell 
bestemmelse 274 fremkommer i kolonne (11) i tabellen er det nok å føre opp de to komponenter som 
i overveiende grad bidrar til den faren eller de farene som blandingen representerer. Unntatt er stoffer 
som er underlagt restriksjoner når nasjonal lovgivning eller internasjonal konvensjon forbyr at de gjøres 
kjent. Dersom et kolli som inneholder en blanding er merket med fareseddel for tilleggsrisiko, skal en av 
de to tekniske betegnelsene som er oppført i parentes, være navnet på en av de komponentene som er 
årsak til at det skal være fareseddel for tilleggsrisiko.

279 Stoffet skal tilordnes denne klassifiseringen eller emballasjegruppen på grunnlag av menneskelig  erfaring 
fremfor streng anvendelse av klassifiseringskriteriene.

295 Batterier trenger ikke være påført merking og faresedler hver for seg dersom pallen er påført riktig 
merking og fare sedler.

305 Disse stoffene er ikke underlagt ADR/RID-bestemmelsene i konsentrasjoner på høyst 50 mg/kg.

310 Prøvekravene angitt i underpunkt 38.3 i UN Testmanualen gjelder ikke for produksjonsserier med ikke 
over 100 celler og batterier, eller for utviklings prototyper av celler og batterier når disse prototypene 
transporteres til prøvested dersom:

a) cellene og batteriene transporteres i en ytteremballasje som er ett fat av metall, plast eller kryssfiner 
eller en kasse av metall, plast eller tremateriale, og som tilfredsstiller kriteriene for emballasjegruppe 
I; og

b) hver celle og batteri er individuelt emballert i en inneremballasje i en ytteremballsje samt er omgitt av 
ikke brennbart, ikke ledende støtdempende materiale.

314  a) Disse stoffene innebærer fare for eksotermisk dekomponering ved høye temperaturer. Dekomponering 
kan utløses av varme eller av forurensninger (f.eks. metallpulver (jern, mangan, kobolt, magnesium) 
og legeringer med disse).
b) Stoffene skal under transporten være beskyttet mot direkte sollys og andre varmekilder, og være 

plassert i godt ventilerte områder.

315 Denne posisjonen skal ikke benyttes for stoffer i klasse 6.1 som oppfyller kriteriene for giftighet ved 
innånding i emballeringsgruppe I beskrevet i 2.2.61.1.8. 

317 “Spaltbart - Unntatt” gjelder kun for kolli i samsvar med 6.4.11.2. 

325 Ikke-spaltbar eller unntatt spaltbar uranheksafluorid skal klassifiseres under UN 2978.

327 Aerosolbeholdere som avfall, levert for transport i samsvar med 5.4.1.1.3, kan transporteres under 
denne posisjonen for gjenvinning eller tilintetgjøring. De behøver da ikke å være beskyttet mot utilsiktet 
utløsing forutsatt at tiltak er gjort for å forhindre at det bygges opp farlig trykk eller atmosfære. 
Aerosolbeholdere som avfall, med unntak for lekkende eller alvorlig skadde, skal emballeres i samsvar 
med emballeringsbestemmelse P207 og spesiell bestemmelse PP87, eller emballeringsbestemmelse 
LP02 og spesiell bestemmelse L2. Lekkende eller alvorlig skadde aerosolbeholdere skal transporteres i 
redningsemballasje, under forutsetning av at tilfredsstillende tiltak er gjort for å forhindre at det bygges 
opp farlig trykk. ANM: Ved sjøtransport skal aerosolbeholdere som avfall ikke transporteres i lukkede 
containere.

335 Blandinger av fast stoff som ikke er underlagt ADR/RID-bestemmelsene og miljøfarlig væske eller fast 
stoff skal klassifiseres som UN 3077 og kan transporteres under denne oppføringen dersom det ikke er 
noe løs væske synlig når stoffet blir lastet eller når emballasjen, kjøretøyet eller containeren blir lukket. 
Kjøretøyet eller containeren skal være lekkasjesikre når de benyttes til bulktransport.

 Dersom løs væske er synlig når blandingen blir lastet eller når emballasjen, kjøretøyet eller containeren 
blir lukket, skal blandingen klassifiseres som UN 3082. Forseglede kolli og artikler som inneholder 
mindre enn 10 ml av en miljøfarlig væske, absorbert av et fast stoff slik at det ikke er løs væske i kolliet 
eller i artikkelen, eller som inneholder mindre enn 10 g miljøfarlig fast stoff, er ikke underlagt i ADR/RID.

344 Bestemmelsene i 6.2.6 skal være oppfylt.
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348 Batterier produsert etter 31. desember 2011 skal være merket med watt-timer ytelsen på utsiden av 
batteriet.

354 Dette stoffet er giftig ved innånding.

363 Denne oppføringen gjelder også for flytende drivstoff og brensel, som ikke er unntatt i henhold 
til bokstav (a) og (b) i 1.1.3.3 i mengder over de som er angitt i kolonne 7A i tabell A i kapittel 
3.2, i beholdere som er integrert i utstyr eller maskiner (f. eks. generatorer, kompressorer, 
oppvarmingsenheter etc.) som en del av deres opprinnelige konstruksjon. Dette drivstoffet eller 
brenselet er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR/RID hvis det oppfyller følgende:

a) Beholderne er i samsvar med konstruksjonskrav fastsatt av vedkommende myndighet i 
tilvirkningslandet;

b) Eventuelle ventiler og åpninger (f. eks utluftningsanordninger) i beholderne som inneholder farlig gods 
er lukket under transporten;

c) Maskiner og utstyr er i en stilling som sikrer mot utilsiktet lekkasje av farlig gods, og, sikres med 
hjelpemidler som er i stand til å holde på maskineriet og utstyret for å forhindre eventuell bevegelse 
under transporten som vil medføre at utstyret kommer ut av stilling eller forårsake at det blir skadet;

d) Når beholderne har en kapasitet på mer enn 60 liter men ikke mer enn 450 liter, skal maskiner og 
utstyr være merket på en utvendig side i henhold til 5.2.2, og når kapasiteten er større enn 450 
liter men ikke mer enn 1500 liter skal maskiner og utstyr være merket på alle fire utvendige sider i 
henhold til 5.2.2; og

e) Når beholderne har en kapasitet på mer enn 1500 liter, skal maskiner og utstyr være merket 
med store faresedler på alle fire utvendige sider i henhold til 5.3.1.1.1, kravet i 5.4.1 gjelder, og 
transportdokumentet skal inneholde følgende tilleggserklæring: «Transport i henhold til spesiell 
bestemmelse 363».

365 For tilvirkede instrumenter og gjenstander som inneholder kvikksølv, se UN 3506.

503 For fosfor, hvitt, smeltet, se UN nr. 2447.

516 UN 1912 Metylklorid og metylenklorid blanding er stoff av klasse 2.

520 UN 1050 hydrogenklorid, vannfri, er stoff av klasse 2.

522 UN 1873 perklorsyre i vannløsning med mer enn 50 masseprosent men ikke mer enn 72 masseprosent 
ren syre er stoffer av klasse 5.1. Perklorsyreløsninger som inneholder mer enn 72 masseprosent ren 
syre, eller blandinger av perklorsyre med annen væske enn vann, får ikke mottas for transport.

525 Løsninger av uorganiske cyanider som totalt inneholder mer enn 30 % cyanidioner, skal tilordnes 
emballasjegruppe I, løsninger som totalt inneholder mer enn 3 % og ikke mer enn 30 % cyanidioner 
skal tilordnes emballasjegruppe II, og løsninger som totalt inneholder mer enn 0,3 % og ikke mer enn  
3 % cyanidioner skal tilordnes emballasjegruppe III.

529 UN 0135 Kvikksølvfulminat, fuktet med ikke under 20 masseprosent vann, eller blanding av alkohol og 
vann er stoff av klasse 1. Kvikksølv(I)klorid (kalomel) er stoff av klasse 9 (UN 3077).

530 UN 3293 hydrazin, vannløsning med ikke over 37 masseprosent hydrazin, er stoff av klasse 6.1.

534 Selv om bensin under visse klimatiske forhold leveres med damptrykk som er høyere enn 110 kPa  
(1,10 bar) ved 50 °C, men ikke høyere enn 150 kPa (1,50 bar), skal den fortsatt klassifiseres under 
denne posisjonen.

539 Løsninger av isocyanater med flammepunkt ikke under 23 °C, er stoffer av klasse 6.1.

542 Talkum som inneholder tremolitt og/eller aktinolitt kommer inn under denne posisjonen.

543 UN 1005 ammoniakk, vannfri, UN 3318 ammoniakkløsninger med mer enn 50 % ammoniakk og UN 
2073 ammoniakkløsninger med mer enn 35 %, men ikke mer enn 50 % ammoniakk er stoffer av klasse 
2. Ammoniakkløsninger med ikke over 10 % ammoniakk er ikke underlagt ADR\RID-bestemmelsene.

548 Klorsilaner som avgir brennbar gass ved kontakt med vann, er stoffer av klasse 4.3.

551 Løsninger av disse isocyanatene med flammepunkt under 23 °C, er stoffer av klasse 3.

585 Cinnabar er ikke underlagt ADR/RID bestemmelsene.

596 Kadmiumpigmenter, som kadmiumsulfider, kadmiumsulfoselenider og kadmiumsalter av høyere fettsyrer 
(f.eks. kadmiumstearat), er ikke underlagt ADR/RID-bestemmelsene.

597 Eddiksyreløsninger med ikke over 10 masseprosent ren syre, er ikke underlagt ADR/RID-
bestemmelsene.

598 b) Følgende er ikke underlagt ADR\RID-bestemmelsene:

Brukte akkumulatorbatterier når:
- batterihusene er uskadd;
- de er sikret slik at de ikke kan lekke, forskyve seg, falle eller bli skadet, f.eks. ved at de er stablet på 

paller;
- det ikke finnes farlige rester av alkalisk væske eller syre på utsiden av gjenstandene;
- de er beskyttet mot kortslutning.

 «Brukte akkumulatorbatterier» betyr akkumulatorbatterier som transporteres for gjenvinning etter at 
deres normale brukstid er slutt.
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614 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioxin (TCDD) i konsentrasjoner som betraktes som meget giftige i henhold 
til kriteriene i 2.2.61.1, får ikke mottas for transport.

625 Kolli som inneholder disse gjenstandene, skal tydelig merkes som følger: «UN 1950 AEROSOLER»

636  a) Celler innmontert i utstyr skal ikke kunne utlades så mye under transporten at spenningen i den åpne 
kretsen synker under 2 volt eller to tredjedeler av spenningen i en ikke-utladet celle avhengig av 
hvilken verdi som blir den laveste.

b) Fram til mottak/sorteringsstasjon, så er brukte litium celler og batterier med en bruttomasse på ikke 
mer enn 500 g hver, uansett om de er innmontert i utstyr eller ikke, innsamlet og avlevert for transport 
for avhending, sammen med eller uten andre ikke-litium celler eller batterier, ikke underlagt de øvrige 
bestemmelsene i ADR/RID dersom de oppfyller følgende betingelser:
i. Bestemmelsene i emballeringsbestemmelse P903b er fulgt;
ii. Et kvalitetssikringssystem er på plass som sørger for at mengden av litium celler og batterier ikke 

overstiger 333 kg for hver transportenhet
iii. Kolli skal være merket med «Brukte Litium Celler»

647 Transport av vineddik og eddiksyre med ikke over 25 masseprosent ren eddiksyre er kun underlagt 
følgende bestemmelser:
a) Emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, og tanker skal være produsert av syrefast stål eller 

plastmaterialer som er motstandsdyktige mot korrosjon fra matvarekvaliteter av vineddik og eddiksyre;

b) Eier av emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, og tanker skal minst en gang årlig foreta en 
visuell inspeksjon av emballasjen og tankene. Resultatet av inspeksjonen skal dokumenteres og 
oppbevares i minst ett år. Skadet emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, og tanker skal ikke 
fylles;

c) Emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, og tanker skal fylles på en slik måte at det ikke oppstår 
søl på eller rundt emballasje og tank;

d) Pakninger og lukkemekanismer skal være motstandsdyktige mot matvarekvaliteter av vineddik og 
eddiksyre. Emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, og tanker skal hermetisk lukkes av den 
ansvarlige for emballering og/eller fylling på en slik måte at det ikke kan oppstå lekkasje under 
normale transportforhold; 

e) Sammensatt emballasje med inneremballasje av glass eller plast (se emballeringsbestemmelse P001 
i 4.1.4.1) som tilfredsstiller de alminnelige bestemmelser om emballering i 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 
4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 og 4.1.1.8 er tillatt brukt;

 Øvrige bestemmelser i ADR/RID gjelder ikke.

648 Gjenstander impregnert med dette bekjempningsmidlet, slik som trefiberplater, papirstrimler, 
bomullsdotter, plastplater, plassert i lufttette forpakninger er ikke underlagt ADR/RID.

650 Avfall som består av emballasjerester for maling samt størknede og flytende malingsrester 
kan transporteres som tilhørende emballasjegruppe II. I tillegg til bestemmelsene for UN 1263 
emballasjegruppe II, kan avfallet også emballeres og transporteres som følger:

a) Avfallet kan emballeres i overensstemmelse med emballeringsbestemmelse P002 i 4.1.4.1 eller 
IBC06 i 4.1.4.2;

b) Avfallet kan emballeres i storsekker av typen 13H3, 13H4 og 13H5, plassert i overpakninger med hele 
vegger;

c) Prøving av emballasjer og IBCer som nevnt i a) og b) kan utføres i samsvar med de relevante 
bestemmelsene i kapittel 6.1 eller 6.5 for faste stoffer til emballasjegruppe II nivå. Prøvene skal 
utføres på emballasjer og IBCer klargjort for transport, fylt med et representativt utvalg av avfall;

d) Transport i bulk i presenningsdekkede kjøretøy, lukkede containere eller presenningsdekkede 
storcontainere, alle med faste vegger, er tillatt. Lastekassen på kjøretøyer og containere skal være 
lekkasjesikker eller være gjort lekkasje sikker med f.eks. en passende, tilstrekkelig robust innvendig 
foring.

e) Når avfall transporteres i henhold til betingelsene i denne spesielle bestemmelse, skal godset 
deklareres i transportdokumentet i samsvar med 5.4.1.1.3 på følgende måte: “AVFALL, UN 1263, 
MALING, 3, II, (D/E)”.

661 Transport av skadede litiumbatterier som ikke er innsamlet og avlevert for transport for avhending i 
henhold til spesiell bestemmelse 636, er bare tillatt under tilleggsbetingelser definert av vedkommende 
myndighet en av de kontraherende statene, som også kan anerkjenne en godkjenning gitt av den 
vedkommende myndigheten i ett land som ikke er en kontraherende stat. 

 Bare emballeringsmåter som er godkjent for dette godset av vedkommende myndighet kan benyttes.

 Vedkommende myndighet kan angi en mer restriktiv transportkategori eller tunnelrestriksjonskode, 
som skal være inkludert i godkjenningen fra vedkommende myndighet. En kopi av godkjenningen fra 
vedkommende myndighet skal ledsage hver forsendelse, eller transportdokumentet skal inkludere 
en referanse til godkjenningen fra vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet i en ADR 
kontraherende stat som gir en godkjenning i henhold til denne spesielle bestemmelsen skal meddele 
sekretariatet til UNECE i den hensikt at informasjonen videre bringes gjennom dennes nettsted.

 ANM: Når godkjenning gis skal det tas hensyn til eventuelle anbefalinger fra de Forente Nasjoner 
angående tekniske krav for transport av skadede litiumbatterier.

Skadede litiumbatterier er spesielt:
• Batterier som produsenten har avdekket er defekte av sikkerhetsårsaker;
• Batterier med ødelagte eller vesentlig deformerte batterihus;
• Batterier som lekker eller ventilerer; eller
• Batterier med feil som ikke kan diagnostiseres før transport til ett undersøkelsessted.
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Vedlegg 2 - Spesielle bestemmelser (i henhold til IMDG Code 2012)

29 The packages, including bales, are exempt from labeling provided that they are marked with the 
appropriate class (e.g., “class 4.2”). Packages, with the exception of bales, shall also display the Proper 
Shipping Name and the UN Number of the substance that they contain in accordance with 5.2.1. In any 
case, the packages, including bales, are exempt from class marking provided that they are loaded in 
a cargo transport unit and that they contain goods to which only one UN Number has been assigned. 
The cargo transport units in which the packages, including bales, are loaded shall display any relevant 
labels, placards and marks in accordance with chapter 5.3 (IMDG Code 2012). 

63 The division of class 2 and the subsidiary risks depend on the nature of the contents of the aerosol 
dispenser. The following provisions shall apply: 
1. Class 2.1 applies if the contents include 85 % by mass or more flammable components and the 

chemical heat of combustion is 30 kJ/g or more;
2. Class 2.2 applies if the contents contain 1 % by mass or less flammable components and the heat of 

combustion is less than 20 kJ/g.
3. Otherwise the product shall be classified as tested by the tests described in the United Nations 

Manual of Tests and Criteria, Part III, section 31. Extremely flammable and flammable aerosols shall 
be classified in class 2.1; non-flammable in class 2.2;

4. Gases of class 2.3 shall not be used as a propellant in an aerosol dispenser; 
5. Where the contents other than the propellant of aerosols dispensers to be ejected are classified 

as class 6.1 packing groups II or III or class 8 packing groups II or III, the aerosols shall have a 
subsidiary risk of class 6.1 or class 8; 

6. Aerosols with contents meeting the criteria for packing group I for toxicity or corrosivity shall be 
prohibited from transport;

7. Except for consignments transported in limited quantities (see chapter 3.4), packages containing 
aerosols shall bear labels for the primary risk and for the subsidiary risk(s), if any.

Flammable components are flammable liquids, flammable solids or flammable gases and gas mixtures as 
defined in Notes 1 to 3 of sub-section 31.1.3 of Part III of the United Nations Manual of Tests and Criteria. 
This designation does not cover pyrophoric, self-heating or water reactive substances. The chemical heat of 
combustion shall be determined by one of the following methods: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 
86.1 to 86.3 or NFPA 30B.    

66 Mercurous chloride shall be transported under UN 3077 and cinnabar is not subject to the provisions of 
this Code. 

117 Only regulated when transported by sea.

195 For certain organic peroxides types B or C, a smaller packaging than that allowed by packing methods 
OP5 or OP6 respectively has to be used (see 4.1.7 and 2.5.3.2.4).

223 If the chemical of physical properties of a substance covered by this description are such that, when 
tested, it does not meet the established defining criteria for the class or division listed in column 3, or 
any other class or division, it is not subject to the provisions of this Code expect in the case of a marine 
pollutant where 2.10.3 applies (IMDG code 2012).
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277 For aerosols or receptacles containing toxic substances, the limited quantity value is 120 mL. For all 
other aerosols or receptacles, the limited quantity value is 1000 mL.

900 The transport of the following substances is prohibited: AMMONIUM HYPOLCHLORITE, AMMONIUM 
NITRATE liable to self-heating sufficient to initiate decomposition, AMMONIUM NITRITES and mixtures 
of an inorganic nitrite with an ammonium salt, CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with more than 10 
% chloric acid, ETHYL NITRITE pure, HYDRO CYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION) with more than 20 % hydrogen cyanide, HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGREATED 
LIQUID, HYDROGEN CYANIDE SOLUTION, IN ALCOHOL with more than 45 % hydrogen cyanide, 
MERCURY OXYCYANIDE pure, METHYL NITRITE, PERCHLORIC ACID with more than 72 % acid, by mass, 
SILVER PICRATE dry or wetted with less than 30 % water by mass, ZINC AMMONIUM NITRITE

 See also special provisions 349, 350, 351, 352 and 353 (IMDG Code 2012)

915 This entry shall not be used for wetted explosive, self-reactive substance or metal powders. 

951 Bulk container shall be hermetically sealed and under a nitrogen blanket.

955 If a viscous substance and its packaging fulfills the provisions of 2.3.2.5 (IMDG code 2012), the packing 
provisions of chapter 4.1 (IMDG code 2012), the marking and labeling provisions of chapter 5.2 and the 
package testing provisions of chapter 6.1 are not applicable.

957 Lithium cells and batteries manufactured before 1 January 2003 that have not been tested in 
accordance with the requirements in chapter 38.3 of the Unit Nations Manual of Tests and Criteria, as 
well as articles which contain such lithium cells or batteries, may be transported until 31 December 
2013 if all applicable provisions of this Code are met.

958 This entry covers articles, such as rags, cotton waste, clothing or sawdust, containing polychlorinated 
biphenyls, polyhalogenated biphenyls or polyhalogenated terphenyls where no free visible liquid is 
present. 

959 Waste aerosols authorized for transport under special provision 327 shall only be transported on short 
international voyages. Long international voyages are authorized only with the approval of the competent 
authority. Packagings shall be marked and labeled and cargo transport units shall be marked and 
placarded for appropriate sub-division of class 2 and, if applicable, the subsidiary risk(s). 

964 This substance is not subject to the provisions of this Code when transported in non-friable prills or 
granules form and if it passes the test for oxidizing solid substances as reflected in the United Nations 
Manual of Tests and Criteria (see 34. 4.1)  and is accompanied by a certificate from a laboratory 
accredited by a competent authority, stating that the product has been correctly sampled by trained staff 
from the laboratory and that the sample was correctly tested and has passed the test.

966 Sheeted bulk containers (BK1) are only permitted in accordance with 4.3.3.

967 Flexible bulk containers (BK3) are only permitted in accordance with 4.3.4.
 

Vedlegg 3 - Transportbestemmelser 

Dersom det i tabellen under felt transportbestemmelser (ADR) er henvist til S, V, VV eller CV - koder i tabellen, 
må transportøren ta hensyn til disse ved transport av farlig avfall i mengder over 500 kg netto farlig gods. Alle 
henvisninger i dette vedlegget viser til ADR/RID 2013 dersom ikke annet er spesifisert i teksten.  

S-KODER
S2 Tilleggsbestemmelser som gjelder transport av brannfarlige væsker eller gasser

1. Bærbare lyskilder 
 Ingen må gå inn i lasterommet på lukkete kjøretøyer som transporterer væsker med flammepunkt 

som ikke er over 60 °C, eller brannfarlige stoffer eller gjenstander av klasse 2, med bærbar lyskilde 
annet enn bærbar lyskilde som er konstruert og utført slik at den ikke kan antenne eventuell 
brannfarlig damp eller gass som kan ha trengt inn i kjøretøyets rom.

2. Bruk av drivstoffbasert tilleggsvarmer under lasting og lossing
 Drivstoffbasert tilleggsvarmer på kjøretøyer av type FL (tanktransport) får ikke være i gang under 

lasting og lossing og på opplastingssteder.

3. Forholdsregler mot elektrostatisk oppladning
 På kjøretøyer av type FL skal det etableres god, elektrisk kontakt til jord fra kjøretøyets understell før 

tanker fylles eller tømmes. I tillegg skal påfyllingshastigheten være begrenset.

S6 Spesielle bestemmelser for transport av radioaktivt materiale av klasse 7 som ikke er i unntakskolli.

Forbud mot å medbringe passasjerer kommer ikke til anvendelse for kjøretøyer som bare 
transporterer kolli, overpakninger eller containere med fareseddel kategori I-HVIT. Forbudet mot å 
medbringe lyskilder kommer ikke til anvendelse dersom det ikke er tilleggsrisiko.

S8 Når en transportenhet er lastet med mer enn 2 000 kg av disse stoffene, skal opphold for 
service så vidt mulig ikke finne sted nær boligområder eller områder der det ofte befinner seg 
mennesker. Opphold av lengre varighet i nærheten av slike områder er bare tillatt med samtykke fra 
vedkommende myndigheter.

S9 Ved transport av disse stoffene skal opphold for service så vidt mulig ikke finne sted nær boligområder 
eller områder der det ofte befinner seg mennesker. Opphold av lengre varighet i nærheten av slike 
områder er bare tillatt med samtykke fra de vedkommende myndigheter.
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S11 Dersom en fører i samsvar med andre bestemmelser som gjelder i landet til en kontraherende part, 
har fulgt tilsvarende opplæring som er organisert på en annen måte eller for et annet formål, og som 
omfatter de emnene som skal dekkes av spesialiseringskurs for transport av radioaktivt materiale av 
klasse 7, kan spesialkurset helt eller delvis utelates.

S13 Når en forsendelse ikke lar seg levere, skal forsendelsen anbringes på sikkert sted og vedkommende 
myndighet (i Norge er dette Statens strålevern) skal informeres så snart som mulig og anmodes om å 
gi instruksjoner for det som videre skal skje.

S14 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder uansett mengde av disse stoffene.
 
S18 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder når den samlede masse av slike stoffer i kjøretøyet overstiger 

2.000 kg. 

S19 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder når den samlede masse av slike stoffer i kjøretøyet overstiger 
5.000 kg 

S20 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder når den samlede masse av disse stoffene i kjøretøyet overstiger 
10.000 kg for emballert gods eller mer enn 3.000 l i tanker. 

 
S21 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder alt materiale, uansett masse. I tillegg skal dette godset til enhver 

tid være under tilsyn for å hindre eventuell ondsinnet handling, og for å kunne varsle føreren og 
vedkommende myndighet (Statens strålevern) i tilfelle av tap eller brann. Bestemmelsene behøver 
likevel ikke å følges dersom:

a) Lasterommet er låst eller kolliene som transporteres er beskyttet på annen måte mot ulovlig lossing, 
og

b) Doseraten ikke overstiger 5μSv/h på noe tilgjengelig sted på kjøretøyets utvendige overflate.

S22 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder når den samlede masse av disse stoffene i kjøretøyet overstiger 
5.000 kg for emballert gods eller mer enn 3.000 l i tanker. 

S23 Krav til tilsyn med kjøretøyer gjelder når disse stoffene er transportert i bulk eller tank og den samlede 
masse eller volum på kjøretøyet overstiger 3.000 kg eller mer enn 3.000 l.  

V-KODER
V1 Kolli skal lastes på lukkede eller presenningsdekkede kjøretøyer eller i lukkede eller 

presenningsdekkede containere.

V8      5) Når det er krav om at stoffer skal transporteres i kjøretøyer eller containere som har isolasjon,  
 kjøling eller mekanisk kjøling skal kjøretøyene eller containerne tilfredsstille kravene om kjøretøy i  
 ADR. 

6) Dersom stoffer befinner seg i beskyttelsesemballasje som er fylt med kjølemiddel skal de lastes i 
lukkede eller presenningsdekkede kjøretøyer eller lukkede eller presenningsdekkede containere. 
Dersom de kjøretøyene eller containerne som benyttes er lukket, skal de ha tilstrekkelig lufting. 
Presenningsdekkede kjøretøy og containere skal ha sidelemmer og baklem. Presenningene til disse 
kjøretøyene og containerne skal være av vanntett og ikke brennbart materiale. 

V10 IBCer skal transporteres i lukkede eller presenningsdekkede kjøretøyer eller i lukkede eller 
presenningsdekkede containere.

V11 IBCer, unntatt IBCer av metall eller stiv plast, skal transporteres i lukkede eller presenningsdekkede 
kjøretøyer eller i lukkede eller presenningsdekkede containere.

V12 IBCer av typen 31HZ2 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 og 31HH2) skal transporteres i lukkede 
kjøretøyer eller containere.

V13 Når stoffene er emballert i sekker av typen 5H1, 5L1 eller 5M1, skal de transporteres i lukkede 
kjøretøyer eller containere.

VV-KODER
VV1 Transport i bulk i lukkede eller presenningsdekkede kjøretøyer, i lukkede containere eller i 

presenningsdekkede storcontainere er tillatt.

VV3 Transport i bulk er tillatt i presenningsdekkede kjøretøyer og presenningsdekkede storcontainere med 
tilstrekkelig utlufting.

VV5 Transport i bulk er tillatt i spesielt utstyrte kjøretøyer og containere. Åpningene for lasting og lossing 
skal kunne lukkes hermetisk tett.

VV8 Transport i bulk er tillatt, som komplett last, i lukkede kjøretøyer med tak som kan åpnes, lukkede 
containere eller presenningsdekkede kjøretøyer eller presenningsdekkede storcontainere med vanntett 
ikke brennbar presenning.

 Kjøretøyer og containere skal være bygget slik at enten kan det stoffet de inneholder ikke komme i 
kontakt med tre eller annet brennbart materiale, eller hele overflaten på gulv og vegger hvis de er av 
tre eller annet brennbart materiale, har et vanntett, korrosjonsbestandig belegg eller er belagt med 
natriumsilikat eller lignende stoff.
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VV9 Transport i bulk er tillatt, som komplett last, i presenningsdekkede kjøretøyer, lukkede containere eller 
i presenningsdekkede storcontainere med hele vegger. For stoffer av klasse 8 skal kjøretøyets eller 
containerens lastekasse ha egnet og tilstrekkelig robust innvendig foring.

VV14  1. Brukte batterier får transporteres i bulk i spesielt utstyrte kjøretøyer eller containere. Storcontainere  
 av plast er ikke tillatt. Småcontainere av plast skal med full last kunne tåle fall fra en høyde på  
 0,8 m mot en hard overflate ved -18 °C uten brekkasje.

2. Lasterom i kjøretøyer eller containere skal være av stål som er motstandsdyktig mot de etsende 
stoffene som finnes i batteriene. Stål som ikke er så motstandsdyktig får benyttes når det er 
tilstrekkelig veggtykkelse eller belegg av plast som er motstandsdyktig mot de etsende stoffene. 
Konstruksjonen av lasterommene på kjøretøyer eller containere skal ta hensyn til eventuell 
reststrøm samt støt fra batteriene. 

ANM: Stål hvor den hurtigste fremadskridende reduksjon under påvirkning av de etsende stoffene er 0,1 mm 
pr. år, får betraktes som motstandsdyktige.

3. Utførelsen skal være slik at den sikrer at det ikke blir lekkasje av etsende stoffer fra lasterom på 
kjøretøyer eller containere under transport. Åpne lasterom skal være tildekket. Tildekkingen skal 
være motstandsdyktig mot de etsende stoffene.

4. Før opplasting skal lasterom på kjøretøy og containere, inklusive utstyr, inspiseres for skade. 
Kjøretøyer og containere med skadde lasterom skal ikke lastes. Lasterom på kjøretøyer eller 
containere skal ikke lastes over toppen av veggene.

5. Ingen batterier som inneholder forskjellige stoffer og annet gods som kan tenkes å reagere farlig 
med hverandre, skal finnes i lasterom på kjøretøyer eller containere. Under transporten skal det ikke 
være farlige rester av de etsende stoffene som batteriene inneholder på utsiden av lasterommet på 
kjøretøyer eller containere.

VV15 Transport av faste stoffer og blandinger (slik som preparater og avfall) inneholdende inntil 1000 mg/
kg i gjennomsnitt av stoffer som er klassifisert under dette UN nummer er tillatt i bulk i lukkede eller 
presenningsdekkede kjøretøy, lukkede containere eller presenningsdekkede stor-containere med hele 
vegger. Konsentrasjonen av dette stoffet eller disse stoffene skal ikke i noen del av lasten overstige  
10 000 mg/kg. 

 Lastekassen på kjøretøy eller containere skal være lekkasjetett eller være gjort lekkasjetette, for 
eksempel med en passende og tilstrekkelig kraftig foring.

VV16 Transport i bulk er tillatt i samsvar med bestemmelsene i 4.1.9.2.3. 

CV-KODER
CV1    1. Følgende handlinger er forbudt:

a) Lasting eller lossing av farlig gods på offentlig sted i tettbygd strøk uten spesiell tillatelse fra 
vedkommende myndigheter;

b) Lasting eller lossing av farlig gods på offentlig sted utenfor tettbygd strøk uten forhåndsmelding om 
det til vedkommende myndigheter, med mindre lastingen eller lossingen er tvingende nødvendig av 
sikkerhetsmessige årsaker.

2. Dersom det av en eller annen grunn er nødvendig å håndtere det farlige godset på offentlig sted, 
skal stoffer og gjenstander av forskjellige slag holdes atskilt i henhold til faresedlene.

CV9 Kolli skal ikke kastes eller utsettes for støt. Beholdere skal stues i kjøretøy eller containeren på en slik 
måte at de ikke kan velte eller falle.

CV10 Gassflasker skal legges parallelt med eller på tvers av kjøretøyets eller containerens lengdeakse; dog 
skal de som er anbrakt nær framveggen legges på tvers av denne aksen. 

 Korte, sylindriske beholdere med stor diameter (ca. 30 cm og derover) får lagres i lengderetningen 
med ventilbeskyttelsesanordningene vendt mot midten av kjøretøyet eller containeren. 

 Gassflasker som er tilstrekkelig stabile, eller som transporteres i hensiktsmessige innretninger som 
effektivt hindrer at de velter, får anbringes stående.

 Gassflasker som anbringes liggende, skal være sikkert og forsvarlig fastkilt, festet eller sikret slik at de 
ikke kan forskyves.

CV12 Når paller som er lastet med gjenstander blir stablet, skal hvert lag paller være jevnt fordelt over det 
underliggende lag, om nødvendig ved mellomlegg av tilstrekkelig solid materiale.

CV13 Dersom noe stoff har lekket ut og blitt sølt i et kjøretøy eller en container, får kjøretøyet eller 
containeren ikke brukes på nytt før etter grundig rengjøring og, om nødvendig, desinfisering eller 
dekontaminering. Alt annet gods som har vært transportert i det samme kjøretøyet eller den samme 
containeren, skal undersøkes med tanke på mulig kontaminasjon.

CV15 Den største mengde av organiske peroksider av klasse 5.2 og selvreaktive stoffer av klasse 4.1 av 
type B, C, D, E eller F som får transporteres, er begrenset til 20.000 kg pr transportenhet.

CV20 Bestemmelsene om faresedler og merking på containere og kjøretøyer og de spesielle 
bestemmelsene V1 samt V8 (5) og (6) skal ikke komme til anvendelse forutsatt at stoffet er emballert 
slik det kreves i henhold til emballeringsmetode OP1 eller OP2 i emballeringsforskrift P520 i 4.1.4.1, 
og den samlede mengden av stoffer som disse avvikende bestemmelsene gjelder for, er begrenset til 
10 kg. pr. transportenhet.
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Vedlegg 4
Deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall

CV22 Kolli skal lastes slik at fri luftsirkulasjon inne i lasterommet gir ensartet temperatur gjennom hele 
lasten. Dersom innholdet av brannfarlige faste stoffer og/eller organiske peroksider i et kjøretøy eller i 
en storcontainer overstiger 5 000 kg, skal lasten fordeles på stabler på ikke over 5 000 kg, adskilt av 
luftrom på minst 0,05 m.

CV23 Ved håndtering av kolli skal det treffes særlige tiltak for å hindre at de kommer i kontakt med vann.

CV24 Før lasting skal kjøretøyer og containere rengjøres grundig og skal spesielt være fri for brennbart rusk 
og rask (halm, høy, papir etc.). Det er forbudt å bruke lett antennelige materialer for å stue kolli.

CV28 Godset må holdes atskilt fra matvarer, andre konsumartikler og dyrefor i kjøretøy i containere og på 
sted for lasting, lossing eller omlasting.

CV33 Det henvises til ADR / RID 2013. Koden omfatter bestemmelser for atskillelse, stuing, 
aktivitetsgrenser, skadde eller lekke kolli samt andre bestemmelser. 

CV35 For å sikre tilfredsstillende varmeavledning skal sekker, når disse er benyttet som enkelt emballasje, 
være tilstrekkelig separert.

CV36 Kolli skal fortrinnsvis transporteres i åpne eller ventilerte kjøretøy eller containere. Hvis dette ikke er 
gjennomførbart og kolli transporteres i lukkede kjøretøy eller containere, skal dørene være merket 
med følgende tekst med minst 25 mm bokstavhøyde: ”ADVARSEL, INGEN VENTILASJON, ÅPNES 
FORSIKTIG.”

 Teksten skal være på et språk som avsender finner formålstjenlig i forhold til hvor lasterommet skal 
åpnes.

Begrensninger på transport av farlig gods i veitunneler 
Begrensinger på transport gjennom veitunneler skal gjelde for transportenheter hvor det kreves oransje skilt i 
samsvar med nedenstående tabell, basert på den tunnelkode som er gjeldene for hele lasten.

Tunnelbegrensnings-
kode for lasten Tunnelbegrensningskode for lasten

B/E Passasje forbudt i tunneler av kategori B, C, D, og E når transportert i tank;
Passasje forbudt i tunneler av kategori E når transportert i annet enn tank.

C/D Passasje forbudt i tunneler av kategori C, D, og E når transportert i tank;
Passasje forbudt i tunneler av kategori D og E når transportert i annet enn tank.

C/E Passasje forbudt i tunneler av kategori C, D, og E når transportert i tank;
Passasje forbudt i tunneler av kategori E når transportert i annet enn tank.

D Passasje forbudt i tunneler av kategori D og E

D/E Passasje forbudt i tunneler av kategori D, og E når transportert i tank eller bulk;
Passasje forbudt i tunneler av kategori E når transportert i annet enn tank eller bulk.

E Passasje forbudt i tunneler av kategori E

ANM: For eksempel: Passasje av en transportenhet som transporterer UN 1993 brannfarlig væske n.o.s  
klasse 3, emballasjegruppe III fareseddel 3, med tunnelrestriksjonskode D/E er forbudt i tunneler av kategori E.
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Krav som må overholdes Under 500 kg 
netto FA1

Over 500 kg 
netto FAAvsenders ansvar og forpliktelser

Korrekt klassifisering iht. ADR Ja Ja

Godkjente emballasje iht. ADR Ja Ja

Merking med deklarasjonsskjemaets løpenummer Ja Ja

Merking av kolli med UN nummer Ja Ja

Merking av kolli med fareseddel Ja Ja

Merking av kolli med miljøfaremerke (når påkrevd) Ja Ja

Merking med varenavn i klasse 2(gasser) Ja Ja

Opplæring iht. kap 1.3 ADR/RID 2013 Ja Ja

Krav til transportdokument/deklarasjonsskjema Ja Ja

Krav til skriftlig instruksjoner Nei Ja

Spesielle bestemmelser må overholdes dersom det henvises til dette i tabellen Ja Ja

Sjåførens ansvar og forpliktelser

Dokument hvor det er mulig å identifisere kjøretøyets mannskap Ja Ja

Kompetansebevis Nei Ja

Merking av kjøretøyet med oransje skilt foran og bak på transport enheten Nei Ja

Brannslokkingsutstyr 2 kg 4 kg, 8 kg eller 
12 kg (avhengig 
av kjøretøyets 

totalvekt)
ADR-utstyr til bil Nei Ja

Kan det medbringes passasjer Ja Nei

Tomgangskjøring under lasting og lossing Nei Nei

Parkeringsbrems skal være på Ja Ja

Forbudt å åpne kolli Ja Ja

Bruk av bærbare lyskilder inn i et kjøretøy ved brannfarlige væsker og gasser Nei Nei

Røykeforbud under lasting og lossing Ja Ja

Krav til tilsyn av kjøretøy (avhengig av UN nummer og mengde) Ja Ja

Transportbestemmelser må overholdes dersom det henvises til dette i tabellen Ja Ja

Samlastingsforbud avhengig av fareseddel Ja Ja

Krav til håndtering og stuing Ja Ja

Krav til rengjøring etter lossing Ja Ja

Følgende dokumenter må medbringes under transporten:
I. Deklarasjonsskjema
II. Skriftlige instruksjoner
III. Kompetansebevis

Ja
Nei
Nei

Ja
Ja
Ja

1  FA = farlig avfall

Vedlegg 6
Sjekkliste for transport av farlig avfall i henhold til ADR 

Vedlegg 5
Skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi

- 

Sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi 
Utgave 24.09.2010. Utarbeidet av: 

 

Skjemaet gjelder: 
En enkelt leveranse  

 

Fyll ut hele skjemaet  
unntatt del 4 

Avfall som leveres jevnlig: 
  

Første leveranse  
 

Fyll ut hele  
skjemaet 

Påfølgende leveranser  
 

Lever kopi av skjema fra siste 
verifikasjon eller første leveranse 

Verifikasjon  Fyll ut hele  
skjemaet 

1. Avfallsprodusent  Les veiledning på baksiden 
Hentested for avfallet: ID nr. fra avfallsprodusent 

Avfallsprodusent (kommune for husholdningsavfall): 

Adresse: Organisasjonsnummer: 

Postnummer: Poststed 

Kontaktperson: Telefon: e-post: 

Transportør: Telefon: e-post: 

2. Avfallstype og kode  
EAL-kode: Avfallstoffnummer  

(NS 9431): 
Material Håndtering Næring Kommune 

          0 7 0 0         

Hvilken deponi-kategori skal brukes for avfallet?           
Spør deponiet før levering om du er i tvil. 

Deponi for 
ordinært avfall    

Deponi for inert 
avfall  

Deponi for farlig 
avfall  

Avfallstype 
Sett kryss for riktig type.  

Analyseresultater 
Foreligger analyseresultater for avfallets egenskaper? Kryss av ja/nei for alle alternativene 

Er avfallet farlig avfall?   
 

 
Innhold av farlige stoffer 

Innhold av organisk karbon  
(TOC eller glødetap) 

Utlekkingsegenskaper  

Er avfallet inert avfall?   
 

Nei  Ja  Nei  Ja  
Hvis ja, oppgi 
verdien (%)    Ristetest       Nei  Ja  

 
Er avfallet ordinært avfall?   

 

 
TOC: Glødetap: 

Kolonnetest       Nei  Ja  
 Begrunn den valgte klassifisering og avfallstype med egne ord: 

Beskriv avfallet med egne ord: 

Beskriv eventuell forhåndsregler ved håndtering av avfallet på deponiet: 
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Klasse

7

Klasse

8
Klasse

9
Merking

Nr. 5.2

5.2

Nr. 3

3

Nr. 5.2

5.2

Nr. 3

3
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Excepted quantities mark 

* 
** 

Orienteringspiler. Orienteringspiler.

Rangeringsmerker for jernbane

Merke “fisk og tre”.
Miljøfarlig

Begrensede mengder. Begrensede mengder. 

Forklaring, se kapittel 5.3

Merke for desinfisert 
lasteenhet. 

“Unntatte mengder”.

Trifoilsymbol. 

Eksempel på oransje skilt. Eksempel på oransje skilt
med farenr. og UN nr.

Merke for oppvarmede 
produkter. 

Merking
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  *) Bokstav for forenlighetsgruppe
**) Fargegruppe nr
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2

Klasse

3

Klasse

4

Klasse

5

Klasse

6

Klasse

7

Klasse

8

**) Faregruppenr 
*) Bokstav for forenlighetsgruppe

    

*)  Bokstav for forenlig
hets gruppe

    

*)  Bokstav for forenlig
hets gruppe

    

*)  Bokstav for forenlig
hets gruppe

    

Vedlegg 7 - Faresedler
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