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Hvor finner vi informasjon i dag? 

IKKE her



Ved usikkerhet om avfallet er farlig eller ikke? 
Benytt «føre var-prinsippet»!

«Føre var-prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig 
usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter 

beslutninger, og at manglende kunnskap ikke skal brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak. 
Prinsippet blir ofte omtalt som et prinsipp som skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode.»

(Store Norske Leksikon)

Forurensningsloven bygger oppunder og Naturmangfoldloven lovfester prinsippet 

NFFAs oppfordring:
Ha alltid føre-var-prinsippet i bakhodet 

ved håndtering av farlig avfall og radioaktivt avfall!
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Dette prosjektet har en referansegruppe i NFFAs medlemsmasse



Hva gjør avfall farlig m/oppslagstabeller 

Hensikt

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

1. Veilederens innhold

Veiledningstekst om gjeldende regelverk og hvordan avfallet klassifiseres
inkl. henvisninger

2. Oppslagstabeller 
en sammenfatning av dagens status for: 

• faresetninger for et utvalg uorganiske og organiske stoffer

• stoffers egenskaper, faresetninger og tilhørende grenseverdier for når avfall skal klassifiseres 
som farlig

• avfallstabell med utfyllende informasjon om en rekke avfallstyper 
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KORT OM: 

• EU vedtok i 2017 en forordning om kriterier for miljøskadelig avfall (2017/997).

• EUs beregningsmåte for miljøskadelig avfall er noe mer omfattende enn den Norge har praktisert i mange 
år, ved at det skal summeres (basert på CLP), når det er flere miljøskadelige stoffer i avfallet.

• Selve grenseverdiene for enkeltstoffer er altså de samme som har vært i Norge i mange år basert på 
tidligere kjemikalieregelverk. 

• Endringen f.å. gir noe strengere kriterier for miljøskadelig avfall. Avfall som tidligere lå like under 
grenseverdiene for farlig avfall, kan nå bli definert som farlig.

• Dette kan spesielt gjelde avfallstyper som inneholder flere miljøskadelige stoffer, f.eks. tungmetaller, 
og kan omfatte større andeler av slagg fra avfallsforbrenning, fluff fra fragmentering og diverse avfallstyper 
fra industri.

• Grenseverdier for HP 14  benyttes som tidligere, men ved flere miljøskadelige stoffer i avfallet skal
konsentrasjoner summeres, se forordning (EU) 2017/997. 

Miljødirektoratet holder fortsatt på å omarbeide hele vedlegg 2. Alle egenskapene, inkludert 
miljøskadelig skal da kunne leses direkte ut av vedlegget, slik at det ikke vil være behov for å 

forholde seg til forordningstekstene. 
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Eksempel – Isopor



Eksempel 1  – Isopor

Isoporplater 

som isolasjon 

på fasade, bak 

murpuss
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=>   SPEILINNGANG







Analysebevis fra kjemisk laboratorium







Hva er egentlig veilederen  ?

• «Kokebok» for å finne ut om et avfall er farlig avfall, 
eller ikke

• Oppslagstabeller
en sammenfatning av dagens status for: 
• faresetninger for et utvalg uorganiske og organiske stoffer
• stoffers egenskaper, faresetninger og tilhørende grenseverdier 

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

avfallstyper 



Eksempel II - Avfallstabellen



Garasjeporter – Farlig avfall ?  => 
AVFALLSTABELLEN



Farlig 

avfall



Eksempel II – Avfall fra 

nedlagt gartneri



Analyseresultater fra laboratorium

Mange stoffer => Utfordrende



Finn faresetninger

i grenseverditabellen og/eller i C&L Inventory





This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Det er mulig å klare seg uten «Hva gjør avfall farlig»

, men det er vanskelig

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staudacher_S-300_stunt_airplane.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Tusen takk for oss og god påske! 

Foto Marit Lindstad, Åkerefjell Hallingdal 2019


