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Basiskarakterisering - avfallsprodusentens ansvar

Den som genererer avfallet skal;

• Karakterisere avfallet

• Klassifisere avfallet

• Avgjøre deponi kategori for avfallet

• Dokumentere innhold, utlaking og variasjon i avfallet



Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall -
Avfallsforskiften



Ordinært eller farlig avfall?

Avfallsforskriftens § 11-2 Virkeområde og definisjon av farlig avfall

Gjelder for oppbevaring, transport og håndtering av farlig avfall

Med avfall menes;

a. Avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 1  til dette kapitelet

b. Annet avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 til dette kapitelet



EAL-listen og valg av kode



Eksempel på speilinngang

• *10 01 14 – bunnaske, slagg og kjelestøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

• 10 01 15 – annen bunnaske og annet slagg og kjelestøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14



Vedlegg 2 – kriterier som gjør avfall farlig

• Avfallets innhold og egenskaper

• H-setninger  og fareklasse fra CLP

• Klassifisering utfra innhold av utvalgte stoffer



EU1357/2014 – egenskaper som gjør at avfall klassifiseres 
som farlig



HP4 - irriterende



HP14 - miljøfarlig



Klassifisering av avfall utfra innholdet av utvalgte stoffer



CLP – klassifisering, merking og emballering

• Inn i C&L Inventory for å finne H-setninger til en forbindelse

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database?p_p_id=dissclinventory_WAR_dissclinventoryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2


Eksempel på klassifisering - kobberdihydroksyd



Eksempel på ikke harmonisert klassifisering - kobber



Eksempel på avfall - analyser



Klassifisering av eksempel analyser

• Bly (Pb) konsentrasjon 1090 mg/kg 

• Sink (Zn) konsentrasjon 5870 mg/kg

• Kobber (Cu) konsentrasjon 3150 mg/kg

• Hvilke forbindelser?

• Hva vet man om avfallet?

• Hva er sannsynlig?



Eksempelavfall  - H-setninger fra C&L



Eksempelavfall – klassifisering uten HP14



Eksempel avfall  – HP14

• ∑c (H410) + ∑c (H411) + ∑c (H412) + ∑c (H413) ≥ 25%

• 0,315+0,109+0,587=1,01

• 100*∑ C(H410)+ 10* ∑ C(H411)+ ∑ C(H412) ≥ 25%

• 100*(0,315+0,109+0,587)+10*(0,315+0,109)+0=105,24



Eksempelavfall - oppsummering

• Farlig avfall 

• (HP7 (kreftfremkallende) blykromat ) 

• HP14 Økotoksisk

• Denne bunnasken er dermed å regne som farlig avfall,

basert på HP14  



Oppsummering

• Valg av riktig EAL-kode

• Dialog mellom avfallsprodusent og mottaker

• Fagkunnskap

• Hvilke forbindelser er sannsynlig

• Stadig endringer i CLP – harmonisering og endrede fareklassifiseringer



Takk for oppmerksomheten


