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1 Sammendrag 

Mengden farlig avfall som oppstår i Norge har historisk økt mer enn ordinært avfall. Økningen har 

også økt mer enn økningen i BNP som det har vært tradisjon for å sammenligne mot. Fra andre 

kilder er endringer i mengde farlig avfall forklart med flere faktorer: 

- Endring i lovbestemte krav til hva som defineres som farlig avfall. 

- Økt kunnskap og forståelse som gjør at farlig avfall i større grad blir registrert. 

- Endringer i prosesser og aktivitet hos virksomheter som produserer farlig avfall. 

- Feil i registrering og rapportering som kan påvirke statistikken. 

Denne rapporten forklarer ikke årsaker til økningen, men utvikling for ulike grupper av farlig avfall 

og ulike næringsgrupper beskrives. 

Når det gjelder feil i statistikk over farlig avfall peker rapporten på flere typer: 

- Feil bruk av avfallskoder ved deklarasjon. Indikasjon på dette er bl.a. sprikende 

kombinasjoner av NS-kode og EAL-kode. Kodesystemet er riktignok slik at det er fullt mulig 

at en NS-kode kan kombineres med flere alternative EAL-koder. Likevel indikerer 

gjennomgangen at antallet kombinasjoner som i noen tilfeller benyttes er altfor stort til at 

dette kan være korrekt registrert. 

- Feil eller unøyaktig vekt. Indikasjon på dette er at mange deklarasjoner har vekt på 1 kg 

eller avrundet til næmeste 100 kg, 1000 kg, 10 000 kg osv. Dette kan forklares med at 

avfallsbesitter ikke har vekt, men i disse tilfeller skulle deklarasjonen vært korrigert av 

mottaksanlegget. 

- Samdeklarasjoner ble først innført igjen fra 2020, men rapportens funn indikerer at det 

fortsatt er stort omfang av at farlig avfall deklareres på nytt fra første mottaksanlegg når 

det skulle vært samdeklarert. Dette fører til dobbelttelling i statistikken. 

- Forøvrig påpeker rapporten at statistikkens ulike kilder ikke kan sammenstilles på en presis 

måte. 

I perioden fra 2016 til 2020 har den totale mengde farlig avfall økt med 3,4 % årlig. Det er store 

variasjoner i utvikling både når vi ser på type avfall og type næring. Industrien er den største kilden 

til farlig avfall med 42 % av total mengde i 2020. Økningen i industriens mengde de fire siste år har 

vært 5,5 % årlig, altså noe høyere enn for totalen. En annen viktig kilde er oljenæringen 

(Bergverksdrift og oljeutvinning) som stod for 25 % av total mengde farlig avfall i 2020. I denne 

bransjen har det vært store svingninger som følge av endret aktivitet. Mengden var nesten den 

samme i 2020 som i 2016 etter et stort fall i årene imellom. Også innen bygg- og anlegg har det 

vært store variasjoner, både som følge av endringer i byggeaktivitet og særlig som følge av store og 

vekslende mengder fra store oppryddingsprosjekter. Handel og tjenster har hatt en årlig vekst på 

17,8 % i fireårs perioden, men denne sektoren utgjør en relativt liten andel av total mengde farlig 

avfall (8 %). For de øvrige næringer er det vanskelig å peke på noen typiske utviklingstrekk. 

Når vi ser på utviklingen for store grupper av farlig avfall kan følgende påpekes: 

- Etsende avfall (syrer og baser) har årlig økt med 2,9 % i fireårsperioden, altså relativt likt 

som total mengde farlig avfall. 

- Tungemtallholdig avfall har årlig økt 2,4 %, noe mindre enn total mengde farlig avfall. 
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- Prosessvann har årlig økt med hele 7,2 %, altså mye mer enn den generelle økning i farlig 

avfall. 

- Oljeholdig avfall har vært nesten stabilt siste fire år. 

- Løsemiddelholdig avfall har årlig økt med 3 % siste fire år. 

- Annet organisk avfall har årlig økt med nesten 11 % siste fire år. 

I rapportens framskrivning av mengden farlig avfall fram til 2030 indikeres en vektst fra 1 780 000 

tonn i 2020 til ca 2 200 000 tonn i 2030. Framskrivningene legger til grunn relativt konservative 

forutsetninger og utviklingen kan gjerne vise større endringer for flere av avfallstypene. 

 

En kartlegging/spørreundersøkelse blant 134 respondenter som var deltakere på Farlig avfalls- 

konferansen i 2021 gir følgende indikasjoner om bransjens synspunkter: 

• Det uttrykkes stor lojalitet og forståelse for deklarasjonssystemet, både når det gjelder 

viktigheten av systemet og av måten det er organisert. 

• Likevel uttrykkes bekymring for usikkerheten i statistikk og tallgrunnlag. 

• På spørsmål om forventninger til utvikling rundt farlig avfall svarer respondentene at de er 

bekymret for framtidig behandlingskapasitet og utfordringer rundt eksport og import. 

Samtidig uttrykkes liten bekymring for at kontroll og sporbarhet blir dårligere eller at 

konkurranse mellom aktørene vil gi problemer. 

Anbefalinger og merknader 

Basert på funn i rapporten drister vi oss til å gi noen anbefalinger knyttet til forbedring av statistikk 

over farlig avfall. Dette begrunnes med at bransje og myndigheter legger store ressurser i 

registrering og rapportering. Det kan stilles spørsmål ved om denne ressursbruken står i forhold til 

den nytteverdi vi får tilbake i form av presis og relevant kunnskap. 

- Statistikk over farlig avfall, som sammenstilles av SSB, har betydelig usikkerhet som i stor 

grad skyldes svakheter i datagrunnlaget. For å håndtere disse svakhetene har SSB laget en 

beregningsmåte som legger til grunn forutsetninger som både er usikre og som endres over 

tid. I beregningene blir ikke nødvendigvis disse endringene oppdatert, og statistikken blir 

derved mer usikker over tid. Beregningsmåten er dessuten vanskelig tilgjengelig/forståelig. 

Vårt inntrykk er at ressursene som brukes ikke er tilstrekkelige. 

- Datakildene for statistikken bør endres/forbedres på følgende punkter: 
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o Årsrapporter for eksport (kapittel 3.2.3) bør skille mellom avfall som er 

egenprodusert og avfall som er mottatt fra andre aktører. Dette for å unngå 

dobbelttelling mot deklarasjoner. 

o Bruk av avfallskoder, både NS-koder og EAL i alle datakilder bør forbedres. 

o Kvalitetssikring i avfallsdeklarering.no synes mangelfull. Systemet er i stor grad 

basert på egenkontroll ved av avfallsmottaket korrigerer/supplerer før deklarasjon 

godkjennes/avsluttes. Ressursene som benyttes på kontroll hos Miljødirektoratet 

(og underleverandør) er svært mangelfulle. Dette bør også sees i sammenheng med 

tjenester som gir veiledning og opplæring. 
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2 Bakgrunn 

NFFA har gitt Mepex Consult i oppdrag å beskrive avfallsstrømmer og utviklingen for utvalgte 

fraksjoner historisk og fremover mot 2030. En viktig bakgrunn er knyttet til uttrykt usikkerhet  i 

behandlingskapasitet for farlig avfall i årene fremover,  delvis grunnet mottak- og behandlingsstans 

som følge av uønskede hendelser i 2021. I oppdraget er det også bedt om å vurdere usikkerhet i 

tallgrunnlag og statistikker. 

Oppdraget er basert på tilgjengelige statistikker, datakilder og rapporter som er videre omtalt i 

kapittel 3.2. 

Oppdraget har hatt en prosjektgruppe bestående av Marit Lindstad, Torbjørn Steensrud og Bjørn 

Roger Broen.  

Foreløpige resultater ble presenter på Farlig avfallskonferansen i Bergen 19.11.2021.  

3 Metode og kilder 

3.1 Metode 

Generert mengde 

SSBs statistikker over farlig avfall presenteres på sammenstilt nivå både når det gjelder avfallstyper 

og næringer/virksomheter. Det er derfor begrenset med detaljert informasjon i denne statistikken 

og det har vært et ønske om å etablere et grunnlag som gjør det mulig å studere avfallsstrømmer i 

større detalj. 

I oppdraget har vi med utgangspunkt i datagrunnlaget (beskrevet under) kalkulert den årlige 

mengden farlig avfall som oppstår i Norge, brutt ned på detaljert avfallskode (EAL og NS9131) og 

næringskode (NACE). Tallgrunnlaget er detaljert på hver enkelt virksomhet, men dette blir ikke 

presentert i rapporten av hensyn til konfidensialitet. Den samme metode ble benyttet i InErgeo sin 

rapport til Miljødirektoratet fra 20181 og i utgangspunktet benyttes samme metode av SSB i 

statistikk over farlig avfall2. Det er tilstrebet å oppnå samsvar mot SSBs offisielle statistikk. 

Oppsummert beregnes mengden farlig avfall som følger: 

 Deklarert mengde Se avsnitt 3.2 

+ Eksport egenprodusert Se avsnitt 3.2.3.  

+ Deponert egenprodusert Se avsnitt 3.2.4 

= Generert mengde farlig avfall  

 

 

1 InErgeo (2018) Fremtidig farlig avfall i Norge. Utarbeidet på oppdrag av Miljødirektoratet. 

https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XK2MXL5J5E4FA32OTPHU
PQAQ5T  
2 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall 

https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XK2MXL5J5E4FA32OTPHUPQAQ5T
https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XK2MXL5J5E4FA32OTPHUPQAQ5T
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Beregnet mengde farlig avfall i prosjektet er sammenlignet med SSBs statistikk. For 2020 er avviket 

1,03 % som vi vurderer som lite. For årene 2016 til 2019 er det noe større avvik (varierende pluss 

og minus) med samlet avvik på 0,98 %. 

 

Framskrivninger 

Basert på utvikling i historiske mengder og forutsetninger knyttet til framtidig utvikling er det gjort 

framskrivning av avfallsmengden fram til 2030. Framskrivningene gjelder generert mengde og er 

gjort per avfallsstoffnummer. Forutsetningene som er benyttet er i stor grad de samme som i 

InErgeo rapporten fra 20181 (tabell 7.7-1 i InErgeo rapporten). Det er ikke gjort framskrivninger av 

mengde per næring. 

Andre utredninger 

I analysen av resultatene er disse sammenholdt med opplysninger og vurderinger i omtalte 

rapporter og utredninger. 

Spørreundersøkelse mot aktører 

Under Farlig avfallskonferansen 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse der resultatene i 

denne rapporten ble presentert. 

 

3.2 Datakilder 

3.2.1 SSBs statistikk over farlig avfall 

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig statistikk over farlig avfall som beskriver ulike typer 

avfall, hvordan de behandles og hva som er kilden til det farlige avfallet. For beregning av mengde 

farlig avfall som oppstår benyttes i stor grad samme metode som er beskrevet i avsnitt 3.1. I tillegg 

beregnes behandlingsmåte for farlig avfall basert på flere andre datakilder.  

3.2.2 Avfallsdeklarering.no 

Avfallsdeklarering er den nasjonale database for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. 

Oppdraget har fått tilgang til detaljerte data fra 2016 til 2020. Deklarasjonsplikten oppstår når 

virksomheter leverer farlig og radioaktivt avfall til annen virksomhet. Deklarasjonsdataene gir 

derved ikke en komplett oversikt over farlig avfall som oppstår eller behandles og vi påpeker 

følgende begrensninger og feilkilder som er beskrevet i tidligere rapporter og som også bekreftes i 

resultatkapitlene til dette oppdraget: 

• Omfatter ikke avfall som egen-behandles hos de virksomheter som har slik tillatelse. 

• Omfatter ikke avfall som eksporteres. 

• Gir ikke informasjon om behandlingsløsning. 

• Feil mengde: 
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o Avfallsbesitter mangler ofte vekt og oppgir anslått mengde eller proforma. Det 

forekommer også feilregistrering (eks. 1000-talls feil). Dette skal som utgangspunkt 

korrigeres av mottaksanlegget, men det skjer ikke alltid. 

o Emballasjevekt utgjør en feilkilde ved at det ikke er bestemte regler for dette. Ofte 

inngår emballasjevekt, men ikke alltid. 

• Feil avfallstype: 

o Avfallsbesitter kan oppgi feil avfallstype som følge av manglende kunnskap eller 

rutiner. Dette gjelder særlig EAL-koder. Dette skal som utgangspunkt korrigeres av 

mottaksanlegget, men det skjer ikke alltid. 

3.2.3 Notifikasjoner eksport og import 

Virksomheter som har tillatelse fra Miljødirektoratet til eksport eller import av avfall rapporterer 

årlig mengde. I oppdraget har vi fått tilgang til disse dataene for perioden 2016 til 2020.  

I 2020 ble ca 450 000 tonn farlig avfall importert og ca 390 000 tonn farlig avfall eksportert. Av den 

mengden som ble eksportert var ca 45 % fra mottaks- og behandlingsanlegg som ikke selv hadde 

produsert avfallet. Det øvrige 55 % ble eksportert direkte fra avfallsprodusenten. 

Vi påpeker følgende begrensninger og feilkilder: 

• Det er ikke registrert om avfallet eksporteres fra den som er avfallsprodusent eller om det 

eksporteres fra et mottaks/behandlingsanlegg. Det siste innebærer som utgangspunkt at 

det også er deklarert, men om det blir eksportert fra avfallsprodusenten vil det ikke være 

deklarert. Den eneste måten å skille disse på er gjennom kjennskap til de virksomhetene 

som står bak eksporten. Vi har gjort dette ved å ta ut lister over alle virksomheter som har 

rapportert eksport og utelukket dem som vi kjenner som er aktører som mottar og 

håndterer avfall. Dette blir i noen tilfeller feil siden avfallsaktører også kan ha egenprodusert 

farlig avfall, slik som f.eks. behandlingsanlegg for EE-avfall. 

• Data fra notifikasjoner oppgis bare med EAL kode og ikke nasjonal avfallskode (NS9431). Vi 

har gjort en konvertering til NS9431 basert på hvilke EAL-koder som er mest vanlig brukt i 

kombinasjon med NS-koder ved deklarasjon. Dette innebærer en viss usikkerhet. 

3.2.4 Egenrapportering 

Virksomheter med konsesjon etter forurensningsloven skal rapportere årlig til Miljødirektoratet 

gjennom Altinn. Det er ulike rapporteringskrav til ulike type virksomheter/konsesjoner. Rapporter 

kan i stor grad lastes ned fra www.norskeutslipp.no. I oppdraget har vi benyttet rapporter fra 

virksomheter som har tillatelse til deponering av egenprodusert farlig avfall («industrideponier») og 

forbrenningsanlegg over mengde farlig avfall mottatt og forbrent. 

 Vi påpeker følgende begrensninger og feilkilder: 

• Data er bare oppgitt med EAL kode og ikke nasjonal avfallskode (NS9431). Vi har gjort en 

konvertering til NS9431 basert på hvilke EAL-koder som er mest vanlig brukt i kombinasjon 

med NS-koder ved deklarasjon. Dette innebærer en viss usikkerhet. 

• Data over farlig avfall som mottas ved forbrenningsanlegg er oppgitt på samletype avfall 

som ikke er standardisert. Dette medfører utfordringer når data skal sammenstilles i 

statistikker. 

http://www.norskeutslipp.no/
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3.2.5 Foreliggende rapporter og utredninger 

InErgeo-rapporten og materiell fra ekspertutvalget i 2020,  Bergfald rapporten «Mulig gjenvinning 

av farlig avfall)  i 2019, en materialstrømsanalyse NHP-nettverket gjennomførte i 2017 (utgitt jan. 

2018 ved utførende Nomiko AS) og utredningen «Statistikk over BA-avfall»  (utgitt jan. 2019 ved 

utførende Mepex AS). 

4 Resultater 

4.1 Indikasjon på feil og usikkerhet i datagrunnlaget 

Det er gjort noen spesifikke undersøkelser av feilkilder og usikkerhet i datagrunnlaget. Tidligere var 

mange deklarasjoner utfylt for hånd på papirskjema. Dette medførte i seg selv mulighet for 

feiltolkning. Papirskjema gav ingen mulighet for feilkontroll eller validering. Den elektroniske 

deklarasjonsløsningen innebærer betydelige forbedringer, men det er fortsatt muligheter for feil.  

• Feil avfallskode. Ved deklarasjon skal både NS-kode og EAL kode angis. Mye tyder på at 

kodene benyttes feil. Når vi studerer alle deklarasjoner fra 2020 finner vi at det blir brukt et 

stort antall av ulike EAL-koder i kombinasjon med enkelte NS-koder. Det største antallet 

finner vi for NS7152 (organisk avfall uten halogener) der 112 ulike EAL-koder er benyttet på 

en eller flere deklarasjoner. Det er ikke gjort undersøkelse av hvor stort omfang dette 

medfører i mengde og antall deklarasjoner. Det er heller ikke unaturlig at ulike EAL-koder 

benyttes (basert på strukturen i EAL). Likevel er det åpenbart ikke riktig med så mange 

ulike EAL-koder benyttet. Dette gjelder også flere andre NS-koder som tabellen under viser. 

 

 

Bruk av ulike kodesystemer (NS9431 og EAL) innebærer en stor usikkerhet i statistikken. I 

SSB statistikk er basis NS-kodene. Dette gjør det nødvendig å konvertere tallgrunnlag fra 

eksport/import og egenbehandling. Her kan det fort bli feil. 

 

• Samdeklarasjon. Fra 2020 er det åpnet for samdeklarasjon. Dette skal benyttes når 

avfallsmottaker sender avfallet videre til neste mottaksanlegg etter samemballering. Dette 

skal forhindre at samme avfall telles flere ganger i statistikken. Vi har kartlagt omfanget at 

deklarasjoner (ikke samdeklarering) med avfallsbesitter som vi ikke forventer at produserer 

farlig avfall. Dette er tradisjonelle avfallsmottakere. Behandlingsanlegg for EE-avfall er ikke 

regnet blant disse. Vi finner at 6 % av deklarert avfall i 2020 skulle vært samdeklarert 

basert på denne undersøkelsen. 

 

Når det gjelder eksport er statistikken basert på årlige rapporter fra virksomheter som har 

tillatelse. I disse rapportene skilles det ikke mellom avfall som er mottatt fra andre og avfall 
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som er generert av virksomheten. Dersom avfallet er mottatt fra andre skal det være 

deklarert, men direkte eksport av egengenerert avfall blir ikke deklarert. Ettersom dette 

ikke skilles i rapportene innebærer dette en usikkerhet med mulighet for dobbelttelling eller 

motsatt at det ikke regnes med. 

 

• Feil vekt. Det er relativt vanlig at avfallsbesitter/produsent ikke har vekt. Dette innebærer 

at deklarasjonen fylles ut med anslått eller proforma vekt. Mottaksanlegget skal da 

korrigere deklarasjonen med riktig vekt. En indikasjon på at vekt er feil eller ikke korrigert 

av mottaksanlegget kan være at vekt i deklarasjonen er 1 kg, 1000 kg, 10 000 kg osv. Vi 

finner at disse avrundede vekter er benyttet for ca 5 % av deklarert mengde i 2020.  

 

• Emballasje. Som utgangspunkt inngår emballasje i den vekt som oppgis på deklarasjon. 

Slik skal det også være både siden emballasjen er nødvendig ved transport/oppbevaring og 

siden emballasjen vil være tilgriset og derved å regne som farlig avfall. Det er imidlertid ulik 

praksis for hvordan dette regnes. Bl.a. kjenner vi til at paller og tilsvarende også regnes 

med. For statistikken vil dette med emballasje medføre en stor usikkerhet. 

 

• Husholdninger. Farlig avfall fra husholdningene skal avkrysses i deklarasjonen. Dette 

gjelder avfall som mottas fra husholdninger med kommunale og andre mottaksanlegg. Vi 

har ikke gjort spesifikke undersøkelser i dette prosjektet, men kjenner fra andre 

sammenhenger at det er usikkerhet knyttet til dette.  
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4.2 Dypdykk i tallene – historisk utvikling 

Ifølge SSB gikk ca 1,75 millioner tonn avfall til godkjent behandling i 2020. Det har vært en økning i 

mengden helt siden statistikken ble påbegynt i 2003, men de siste årene har økningen avtatt. De 

siste 5 årene var den årlige økningen ca 2 prosent mens den i femårs perioden fra 2010 til 2015 ca 

6,5 prosent. I hele 10-års perioden er det størst økning for farlig avfall som går til forbrenning og 

materialgjenvinning mens mengden til deponi viser en litt lavere vekst. De siste fem år er mengden 

til deponi gått ned. 

 

Figur 1. Farlig avfall levert til godkjent behandling 1999-2020, etter materiale. 1 000 tonn. Kilde 

SSB. 

Som vi ser i  

Figur 2 kom 42 % av det farlige avfallet fra industrien i 2021 mens bergverk og oljeutvinning stod 

for 25 % og strøm/vann/avfall var opphavet til 16 %. De øvrige næringer, inklusive husholdninger 

utgjør til sammen 17 %. 
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Figur 2. Oppstått farlig avfall etter næringsgrupper, 2020. 

 

I beskrivelsen av de ulike næringsgruppene har vi delt inn avfallet etter materiale på samme måte 

som det gjøres av SSB i deres statistikk (Tabell 9). Følgende er å bemerke om de ulike 

næringsgruppene: 
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Industri: Her utgjorde metallindustri 49 % og kjemisk industri 41 % i 2020. Øvrige typer industri 

har lite bidrag. Mengdene fra industrien har i gjennomsnitt økt med 5,5 % hvert år siden 2016 

(Figur 3).  

 

Figur 3. Farlig avfall oppstått i industrien. 

Omkring halvparten av farlig avfall fra industrien er klassifisert som tungmetallholdig avfall hvor det 

meste er 7096 Slagg, støv, flygeaske. Utover dette er ca 40 % etsende avfall, dvs. syrer og baser. 

Oljeholdig farlig avfall utgjør 5 % og organisk avfall ca 2 %. Andre avfallstyper utgjør 3 % (Figur 4). 

 

Figur 4. Typer farlig avfall i industrien. 2020. 
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Bergverksdrift og oljeutvinning: Her utgjorde oljevirksomheten 94 % i 2020. Mengdene har 

utviklet seg i takt med aktivitetene på sokkelen. Det innebærer at det var en nedgang i årene 2017 

og 2018, men så har mengdene gått opp igjen og var i 2020 på samme nivå som i 2016 ( 

Figur 5). 

 

Figur 5. Farlig avfall oppstått i bergverksdrift og oljeutvinning. 

Fra oljeutvinning (og bergverk) er 73 % av mengden oljeholdig avfall mens 25 % er prosessvann. 

Øvrige avfallstyper utgjør 2 % (Figur 6). 

 

Figur 6. Typer farlig avfall i bergverksdrift og oljeutvinning. 2020. 
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Strøm-, vannforsyning og avfall: I denne gruppen er avfallshåndtering dominerende med 83 % 

av totalmengden farlig avfall. En betydelig del av dette er avfall som er generert av andre næringer 

og levert til virksomheter innen avfallshåndtering. Det har ikke vært mulig å spesifisere denne 

andelen. Mengden har siden 2016 hatt en årlig økning på 4,3 % ( 

Figur 7). 

 

Figur 7. Farlig avfall oppstått i strøm-, vannforsyning og avfall. 

Den dominerende typen avfall i denne næringsgruppen er tungmetallholdig avfall, dvs flygeaske fra 

avfallsforbrenningsanlegg. Utover dette oppstår mange typer farlig avfall slik det kommer frem i 

Figur 8. 
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Figur 8. Typer farlig avfall i strøm-, vannforsyning og avfall. 2020. 

 

Bygge- og anleggsvirksomhet: I denne gruppen har det vært store svingninger i avfallsmengden 

de siste årene. Dette skyldes de store variasjonene i mengder fra oppryddingsprosjekter som Vallø 

miljøopprydningsprosjekt ved Tønsberg og flere andre (Figur 9). 

 

Figur 9. Farlig avfall oppstått i bygge- og anleggsvirksomhet. 

 

Som det fremgår av Figur 9 er det et flere typer farlig avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. 
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Figur 10. Typer farlig avfall i bygge- og anleggsvirksomhet. 2020. 

 

Handel og tjenester: Fra denne næringsgruppen har mengdene farlig avfall vært jevnt og kraftig 

stigende siden 2016. Den årlige vekstraten har vært 17,8 % i perioden (Figur 11). Det er en rekke 

ulike næringstyper som bidrar med farlig avfall og ingen enkeltstående næringer er dominerende 

 

Figur 11. Handel og tjenesteytende næringer. 

 

Figur 12 viser at oljeholdig avfall utgjør 58 % av mengden farlig avfall fra handel og tjenesteytende 

næringer. Mye av dette er spillolje fra verksteder osv. 
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Figur 12. Typer farlig avfall i handel og tjenesteytende næringer. 2020. 

 

4.3 Framskrivning av mengden fram til 2030 

Det er gjort en framskrivning av avfallsmengdene fram til 2030. Dette er gjort for hver enkelt NS-

avfallstype, men her er det slått sammen til det som i SSB statistikken er kalt materiale. Se 

vedleggstabellen for sammenheng mellom avfallstype og materiale. 

Basis for framskrivningene er både utviklingen av avfallsmengden historisk, men også en vurdering 

av hvilke næringer som i stor grad påvirker/inngår i avfallstypen og hvilke utviklingstrekk vi tror vil 

skje for de enkelte næringene. Her er forutsetningene de samme som ble brukt i InErgeo rapporten 

(se Tabell 1). 
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Tabell 1. Forutsetninger i framskrivningene. Kilde InErgeo 2018. 

 

Når vi legger sammen framskrivningene for alle avfallstypene får vi en utvikling som indikerer en 

vekst i totale mengder farlig avfall fra dagens ca 1750 tusen tonn til nesten 2 200 tusen tonn i 2030 

(Figur 13). Dette tilsvarer en årlig vekstrate på 2,64 %. Ser vi på kurven i Figur 13 gir dette en 

økning som er mer moderat i framskrivningene enn den vi har hatt i perioden 2015 til 2021. 
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Figur 13. Framskrivning alle typer farlig avfall. 2022 – 2030. 
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Figur 14. Framskrivning av etsende avfall. 2022 – 2030. 

 

Etsende avfall er i stor grad syrer og baser. Et veldig stort volum her er tynnsyre fra Kronos i 

Fredrikstad som nå går til behandling ved NOAH Solutions på Langøya. Framskrivningen legger til 

grunn en moderat vekst i mengdene, tilsvarende 2,91 % årlig vekstrate. Med denne utviklingen vil 

mengden øke fra ca 300 000 tonn i 2020 til ca 370 000 tonn i 2030 (Figur 14). 

Tabell 2. Etsende avfall per NS kode. 

 

 Tonn 2020 % av total

7131 Syrer, uorganiske 288 791 95,3 %

7132 Baser, uorganiske 10 696 3,5 %

7133 Rengjøringsmidler 1 141 0,4 %

7134 Surt organisk avfall 1 425 0,5 %

7135 Basisk organisk avfall 1 065 0,4 %

Totalsum 303 118 100,0 %
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Figur 15. Framskrivning tungmetallholdig avfall. 2022 – 2030. 

Tungmetallholdig avfall er i stor grad flygeaske, slagg fra industrien, flere typer batterier og 

amalgan. Et veldig stort volum her er flygeaske fra avfallsforbrenning. Framskrivningen legger til 

grunn en moderat vekst i mengdene, tilsvarende 2,39 % årlig vekstrate. Med denne utviklingen vil 

mengden øke fra ca 600 000 tonn i 2020 til ca 720 000 tonn i 2030 (Figur 15).  

Det må bemerkes at Norge importerer betydelig mengder flygeaske og andre typer uorganisk avfall. 

Dette inngår ikke i tallene gjengitt her. 
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Tabell 3. Tungmetallholdig avfall per NS-kode. 

 

 

 

Figur 16. Framskrivning prosessvann. 2022 – 2030. 

Det har historisk vært stor økning i mengden prosessvann. Framskrivningen legger til grunn en 

fortsatt relativt høy vekst, tilsvarende 7,21 % årlig vekstrate. Med denne utviklingen vil mengden 

øke fra ca 180 000 tonn i 2020 til nesten 300 000 tonn i 2030 (Figur 16).  

 Tonn 2020 % av total

7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 238 400 40,8 %

7095 Metallhydroksidslam 171 683 29,4 %

7098 CCA-impregnert trevirke 81 580 14,0 %

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff 59 343 10,2 %

7092 Blyakkumulatorer 28 520 4,9 %

7093 Småbatterier usortert 1 130 0,2 %

7097 Uorganiske løsninger og bad 1 096 0,2 %

7081 Kvikksølvholdig avfall 966 0,2 %

7086 Lysstoffrør og sparepærer 830 0,1 %

7084 Kadmiumholdige batterier 166 0,0 %

7094 Litiumbatterier 96 0,0 %

7085 Amalgam 5 0,0 %

7083 Kadmiumholdig avfall 2 0,0 %

7082 Kvikksølvholdige batterier 1 0,0 %

Totalsum 583 817 100,0 %
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Tabell 4. Prosessvann per NS-kode. 

 

 

 

Figur 17. Oljeholdig farlig avfall. 2022 – 2030. 

 

Oljeholdig avfall kommer i stor grad fra oljeindustrien. I tillegg kommer ulike typer oljeavfall som 

spillolje og annet fra alle typer virksomhet. Mengden er i stor grad betinget av aktiviteten i 

oljeindustrien. Når det gjelder spillolje forventes en nedgang i mengde som følge av overgang til 

annen type motorer som ikke bruker smøreolje i samme grad. Sammenlagt gir framskrivningene en 

vekstrate på bare 0,15 % årlig vekst fram til 2030 (Figur 17). 

 Tonn 2020 % av total

7165 Prosessvann, vaskevann 177 448 100,0 %

Totalsum 177 448 100,0 %
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Tabell 5. Oljeholdig avfall per NS-kode. 

 

 

 

Figur 18. Løsemiddelholdig farlig avfall. 2022 – 2030. 

 

Til denne gruppen av materiale inngår maling og løsemidler. Det forventes en samlet årlig vekst på 

3,02 % (Figur 18). 

 Tonn 2020 % av total

7031 Oljeholdig emulsjoner fra boredekk 121 163 23,1 %

7143 Kaks med oljebasert borevæske 114 290 21,8 %

7030 Oljeemulsjoner, sloppvann 87 383 16,7 %

7142 Oljebasert borevæske 75 257 14,4 %

7022 Oljeforurenset masse 46 817 8,9 %

7011 Spillolje, refusjonsberettiget 27 468 5,2 %

7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer 13 962 2,7 %

7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget 11 095 2,1 %

7021 Olje- og fettavfall 8 771 1,7 %

7023 Drivstoff og fyringsolje 6 721 1,3 %

7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer4 762 0,9 %

7025  Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat4 322 0,8 %

7024 Oljefiltre 1 906 0,4 %

Totalsum 523 917 100,0 %
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Tabell 6. Løsemiddelholdig avfall per NS-kode. 

 

 

 

Figur 19. Annet organisk farlig avfall. 2022 – 2030. 

Dette er en sammensatt materialgruppe der stoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogener 

utgjør 70%. Historisk har det vært en veldig stor økning i mengden, men dette påvirkes i stor grad 

av store oppryddingsprosjekter i BA-sektoren. Det er usikkert hvordan gruppen utvikler seg 

framover siden mengden er mye betinget av slike prosjekter. Framskrivningene legger til grunn en 

årlig vekst på 10,89 % (Figur 19). 

 Tonn 2020 % av total 

7051 Maling, lim, lakk som er farlig avfall 20 876 64,0 % 

7042 Organiske løsemidler uten halogen 10 703 32,8 % 

7055 Spraybokser 901 2,8 % 

7041 Organiske løsemidler med halogen 148 0,5 % 

Totalsum 32 628 100,0 % 
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Tabell 7. Annet organisk avfall per NS-kode. 

 

 

4.4 Behandlingskapasitet forbrenning 

 

Det er gjort en kartlegging av mengde farlig avfall behandlet ved avfallsforbrenningsanlegg sett opp 

mot det potensiale som ligger i konsesjonen til de samme forbrenningsanleggene. Som det fremgår 

av Figur 20 er det potensiale for å øke mottak av farlig avfall ved norske forbrenningsanlegg 

tilsvarende ca 100 000 tonn årlig. De anlegg med størst ledig kapasitet er angitt i Tabell 8. 

 

Figur 20. Kapasitet for farlig avfall ved forbrenningsanlegg. 

 

 Tonn 2020 % av total

7152 Organisk avfall uten halogen 95 030 70,5 %

7154 Kreosotimpregnert trevirke 15 507 11,5 %

7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 10 011 7,4 %

7156 Avfall med ftalater 5 036 3,7 %

7159 Klorparafinholdig avfall 2 241 1,7 %

7261 Gasser i trykkbeholdere 1 550 1,1 %

7211 PCB-holdige isolerglassruter 1 516 1,1 %

7151 Organisk avfall med halogen 1 488 1,1 %

7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK1 296 1,0 %

7155 Avfall med bromerte flammehemmere 701 0,5 %

7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv 172 0,1 %

7210 PCB og PCT-holdig avfall 128 0,1 %

7240 KFK 114 0,1 %

7230 Halon 3 0,0 %

7112 Bekjempningsmidler med kvikksølv 1 0,0 %

Totalsum 134 794 100,0 %
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Tabell 8. Forbrenningsanlegg med størst ubrukt kapasitet farlig avfall sett opp mot 
konsesjonsgrense (tonn). 

 

  

Anlegg Ubrukt kapasitet

Klemetsrudanlegget AS 30 141                         

BIR Avfallsenergi as 17 730                         

FREVAR KF 16 000                         

Bio-El Fredrikstad AS 15 424                         

Returkraft AS 9 000                           



 

Oppdragsgiver:  Norsk forening farlig avfall (NFFA))  

Prosjekt: Farlig avfall barometer 

30/35 

4.5 Kartlegging blant ressurspersoner 

 

Under presentasjon av foreløpige resultater fra denne rapporten under Farlig avfallskonferansen i 

Bergen 2021 ble det gjennomført en kartlegging/spørreundersøkelse blant deltakerne. Dette var en 

ganske kort og enkel undersøkelse med hovedvekt på utfordringer rundt deklarasjon og statistikk. 

 

134 deltakere gav svar til undersøkelsen. Resultatene er presentert i figurene under. Disse taler i 

stor grad for seg selv. Vi gjør likevel en kort oppsummering: 

• Respondentene representerer hele «verdikjeden» for farlig avfall, men det er lav 

representasjon blant produsentene av farlig avfall (spørsmål 2). En stor del av 

respondentene har relativt stor berøring med deklarasjoner. I litt mindre grad er de i 

berøring med statistikk (spørsmål 3). 

• Det uttrykkes stor lojalitet og forståelse for deklarasjonssystemet, både når det gjelder 

viktigheten av å ha det og prinsippene. 

• Likevel uttrykkes at usikkerheten i statistikk og tallgrunnlag er stor (spørsmål 4) 

• På spørsmål om forventinger til utvikling rundt farlig avfall svarer respondentene at de er 

bekymret for framtidig behandlingskapasitet, utfordringer rundt eksport og eksport. 

Samtidig uttrykkes liten bekymring for at kontroll og sporbarhet blir dårligere eller at 

konkurranse mellom aktørene vil gi problemer (spørsmål 5). 
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Tabell 9. NS9431 avfallskoder farlig avfall med tilhørende kategorier for materiale og gruppe som benytes av SSB. 

Stoffnr Materiale (SSB) Gruppe (SSB) 

7011 Spillolje, refusjonsberettiget Oljeholdig avfall 01 Spillolje 

7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget Oljeholdig avfall 01 Spillolje 

7021 Olje- og fettavfall Oljeholdig avfall 02 Annet oljeavfall 

7022 Oljeforurenset masse Oljeholdig avfall 02 Annet oljeavfall 

7023 Drivstoff og fyringsolje Oljeholdig avfall 02 Annet oljeavfall 

7024 Oljefiltre Oljeholdig avfall 02 Annet oljeavfall 

7025  Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje 
eller kondensat Oljeholdig avfall 02 Annet oljeavfall 

7030 Oljeemulsjoner, sloppvann Oljeholdig avfall 03 Stabile oljeemulsjoner 

7031 Oljeholdig emulsjoner fra boredekk Oljeholdig avfall 03 Stabile oljeemulsjoner 

7041 Organiske løsemidler med halogen Løsemiddelholdig avfall 04 Løsemidler, organiske 

7042 Organiske løsemidler uten halogen Løsemiddelholdig avfall 04 Løsemidler, organiske 

7043 Trikloreten (TRI), refusjonsberettiget Løsemiddelholdig avfall 04 Løsemidler, organiske 

7051 Maling, lim, lakk som er farlig avfall Løsemiddelholdig avfall 05 Maling, lim, lakk etc. 

7055 Spraybokser Løsemiddelholdig avfall 05 Maling, lim, lakk etc. 

7081 Kvikksølvholdig avfall Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7082 Kvikksølvholdige batterier Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7083 Kadmiumholdig avfall Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7084 Kadmiumholdige batterier Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7085 Amalgam Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7086 Lysstoffrør og sparepærer Tungmetallholdig avfall 08 Kvikksølv og kadmium 

7091 Uorganiske salter og annet fast stoff Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7092 Blyakkumulatorer Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7093 Småbatterier usortert Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7094 Litiumbatterier Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7095 Metallhydroksidslam Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7096 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7097 Uorganiske løsninger og bad Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7098 CCA-impregnert trevirke Tungmetallholdig avfall 09 Annet tungmetallholdig avfall 

7100 Cyanidholdig avfall Annet uorganisk farlig avfall 10 Cyanider 
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7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv Annet organisk farlig avfall 11 Plantevernmidler etc. 

7112 Bekjempningsmidler med kvikksølv Annet organisk farlig avfall 11 Plantevernmidler etc. 

7121 Polymeriserende stoff, isocyanater Annet uorganisk farlig avfall 12 Isocyanater etc. 

7122 Sterkt reaktivt stoff Annet uorganisk farlig avfall 12 Isocyanater etc. 

7123 Herdere, organiske peroksider Annet uorganisk farlig avfall 12 Isocyanater etc. 

7131 Syrer, uorganiske Etsende avfall 13 Etsende avfall 

7132 Baser, uorganiske Etsende avfall 13 Etsende avfall 

7133 Rengjøringsmidler Etsende avfall 13 Etsende avfall 

7134 Surt organisk avfall Etsende avfall 13 Etsende avfall 

7135 Basisk organisk avfall Etsende avfall 13 Etsende avfall 

7141 Mineraloljebasert boreslam og borekaks Oljeholdig avfall 14 Oljeboringsavfall 

7142 Oljebasert borevæske Oljeholdig avfall 14 Oljeboringsavfall 

7143 Kaks med oljebasert borevæske Oljeholdig avfall 14 Oljeboringsavfall 

7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer Oljeholdig avfall 14 Oljeboringsavfall 

7145 Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer Oljeholdig avfall 14 Oljeboringsavfall 

7151 Organisk avfall med halogen Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7152 Organisk avfall uten halogen Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7154 Kreosotimpregnert trevirke Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7155 Avfall med bromerte flammehemmere Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7156 Avfall med ftalater Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og 
HKFK Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7158 Klorparafinholdige isolerglassruter Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7159 Klorparafinholdig avfall Annet organisk farlig avfall 15 Annet meget giftig, giftig eller miljøskadelig avfall * 

7165 Prosessvann, vaskevann Prosessvann 16 Prosessvann 

7210 PCB og PCT-holdig avfall Annet organisk farlig avfall 21 PCB 

7211 PCB-holdige isolerglassruter Annet organisk farlig avfall 21 PCB 

7220 Fotokjemikalier Fotokjemikalier 22 Fotokjemikalier 

7230 Halon Annet organisk farlig avfall 23 Halon 

7240 KFK Annet organisk farlig avfall 24 KFK 

7250 Asbest Annet uorganisk farlig avfall 25 Asbest (inkl. eternitt) 

7261 Gasser i trykkbeholdere Annet organisk farlig avfall 26 Gasser i trykkbeholdere  
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7990 Annet eller ukjent farlig avfall Annet eller ukjent materiale 99 Annet farlig avfall 

7999 Annet eller ukjent farlig avfall Annet eller ukjent materiale 99 Annet farlig avfall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


