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FORORD

Et av formålene med dette prosjektet har vært 
å se på muligheten for å utvikle et verktøy eller 
hjelpemiddel som gjør det enklere å klassifisere 
farlig avfall på en korrekt måte. Helt konkret har 
det vært et ønske fra Avfall Norge at det  utarbeides 
en oversikt som gjør det mulig å avgrense 
 klassifiseringsoperasjonene til et begrenset antall 
referansestoffer og grenseverdier som sjablong-
messig kan brukes til en forenklet og korrekt 
 klassifiseringmetodikk. 

I løpet av prosjektet kom det fram at dette er mer 
komplisert enn antatt. 

Det er vurdert ulike løsninger fra både Sverige 
og Danmark i tillegg til at relevant litteratur er 
 gjennomgått. 

Avfall Norge håper denne rapporten kan være et 
utgangspunkt for å identifisere hvilke operasjoner 
som må gjøres for å få på plass et enklere system. 
Det foreligger en metodikk som forenkler noe, 
selv om den ikke er like robust som ønsket.  Avfall 
Norge ser behovet for å jobbe ytterligere med dette 
på et høyere nivå, enten nasjonalt eller nordisk.

Avfall Norge, 15.04.2019

Avfall Norge ønsker å bidra til løsninger som 
 forenkler arbeidet med klassifisering av farlig avfall. 
Bergfald Miljørådgivning har bistått og utarbeidet 
rapporten.

I dag oppleves det som komplisert å gjennomføre 
riktig klassifisering av avfall, og det er behov for høy 
kjemikompetanse for å være sikker på at  avfallet 
klassifiseres riktig. Det norske regelverket er 
basert på EU-bestemmelser og er dessverre svært 
innfløkt. Klassifiseringsarbeidet er derfor svært 
krevende og forutsetter at det gjøres kompliserte 
både juridiske og kjemiske vurderinger underveis. 
Etterlevelse av regelverket innebærer betydelige 
kompetanseutfordringer både for avfallsprodusent 
og mottaker. Når regelverket er vanskelig å både 
forstå og følge øker risikoen for å gjøre feil. For 
noen kan det også “lønne seg” å ikke vite hvordan 
avfall skal klassifiseres. Det er høyere kostnader 
forbundet med å sluttbehandle farlig avfall enn 
 ordinært.  Avfall som burde vært klassifisert som 
farlig avfall blir i noen tilfeller fastsatt som ordinært 
avfall og dermed sluttbehandlet annerledes enn om 
det hadde vært klassifisert som farlig avfall. 

Avfall Norge mener klassifiseringsarbeidet må 
kunne utføres på en enklere måte og at dette 
 arbeidet også bør harmoniserer for å hindre 
 uklarheter og usunne konkurranseforhold  aktørene 
imellom. Vi ser derfor at det er behov for for 
 veiledning og forenkling av systemene. 
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Amorf: Uordnet atomstruktur, eksempelvis glass.
Avskjæringsverdi: Ved summasjon av 
konsentrasjoner av ulike stoffer tilknyttet samme 
faresetningskode skal stoffer med konsentrasjon 
under avskjæringsverdi ikke telles med i 
sluttsummen (eng: cut off value)
Bunnaske: Askerester som samles opp i bunnen 
av brennkammeret til forbrenningsanlegget
C&L-inventory: Database for alle stoffer som er 
klassifisert i henhold til EUs CLP-regelverk 
CLP-forordningen: Forordning om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og 
stoffblandinger.
Cut off value: Se avskjæringsverdi.
EAL: Den europeiske avfallslisten.
EAL-inngang: sekssifret tallkode som angir unik 
plassering i den europeiske avfallslisten
ECHA: Det europeiske kjemikaliebyrået
Fareegenskap: Hovedkategori som beskriver fare-
aspekter ved avfall. 
Fareklasse: Undertype av fareegenskap slik den er 
definert i CLP-forordningen
Faresetningskode: Kode bestående av H etterfulgt 
av tre tall som angir id for ulike faresetninger. 
Ofte knyttet til en generisk konsentrasjonsgrense. 
 Refereres også til som H-kode. 
Farlig stoff: Stoff som gjennom CLP-regelverket 
kan knyttes til en fareklasse med tilhørende 
faresetningskode.
Fines: Avfallsfraksjon fra shredderprosesser med 
høyest tetthet.
Fluff: Avfallsfraksjon fra shredderprosesser med 
lavest tetthet.

ORDFORKLARINGER

Flygeaske: Askepartikler som følger røykgassene 
og samles opp i filtre og sykloner. 
Generisk konsentrasjonsgrense: Grenseverdi 
som angir konsentrasjon hvor overskridelse 
medfører klassifisering som farlig avfall.
GHS: Global Harmonized System er en FN-ordning 
for klassifisering og merking av kjemikalier.  
H-kode: se faresetningskode.
HP: (Hazardous property) fareegenskap.
HP-kode: Sett med femten koder som angir ulike 
fareegenskaper. Til hver enkelt HP-kode finnes 
et sett med fareklasser som igjen er knyttet til 
faresetningskoder.  
Isomer: Kjemisk forbindelse med samme 
atomsammensetning men ulik molekylstruktur
Krystallinsk: ordnet atomstruktur, eksempelvis 
kvarts.
Legering: Blanding av metaller. 
Lettfraksjon: Se shredderavfall.
PAH: Polyaromatiske hydrokarboner.
POP: Persistent organic compound.
REACH-forordningen: Forordning om  registrering, 
vurdering, godkjenning og begrensning av 
 kjemikalier".
Røykgassrenserester: Sammen med røykgasser 
som har reagert med rensekjemikalier danner 
flygeaske et avfall som kalles røykgassrenserester 
(RGR). 
Shredderavfall: Avfall fra fragmentering av metall-
avfall.
Speilinngang: Avfallstype som lar seg plassere 
flere steder i avfallslisten hvor minst en plassering 
er stjernemerket, og en plassering ikke er 
stjernemerket.
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Denne rapporten presenterer forslag til anbefalt 
metodikk ved klassifisering av tre avfallstyper 
med tanke på hvorvidt de er å anse som farlig 
avfall. Disse tre avfallstypene er askerester i form 
av flygeaske og bunnaske fra avfallsforbrenning, 
samt restavfall fra kverning av metallholdig avfall 
 (shredderavfall). 

Bakgrunnen for rapporten er Avfall Norge sitt ønske 
om å bidra til løsninger som forenkler arbeidet med 
klassifisering av farlig avfall. EU-bestemmelsene 
som ligger til grunn for norsk regelverk som 
 regulerer hvordan farlig avfall skal klassifiseres 
er meget komplisert. Klassifiseringsarbeidet er 
av denne grunn svært krevende og forutsetter at 
det gjøres kompliserte både juridiske og kjemiske 
vurderinger underveis. Etterlevelse av regelverket 
innebærer betydelige kompetanseutfordringer både 
for avfallsprodusent og mottaker. Med et regelverk 
som er vanskelig å følge øker også sannsynlig-
heten for feil behandling. Av denne grunn er det 
et akutt behov i avfallsbransjen for veiledning 
og råd som kan forenkle og harmonisere måten 
 klassifiseringsarbeidet utføres på.

Et av formålene med prosjektet som oppsum-
meres i denne rapporten har vært om mulig å 
utvikle et verktøy eller hjelpemiddel som gjør det 
enklere å klassifisere farlig avfall på en korrekt 
måte. Helt spesifikt har det vært et ønske fra Avfall 
Norge at det utarbeides en oversikt som gjør det 
 mulig å avgrense klassifiseringsoperasjonene til et 
 begrenset antall referansestoffer og grenseverdier 
som sjablongmessig kan brukes til en forenklet men 
like fullt korrekt klassifiseringsoperasjon. 

Denne muligheten er funnet å være begrenset av 
minst to forhold. For det første er avfallets sammen-
setning vist å variere både for askerester, men 
spesielt for shredderavfall på en måte som tidvis 
gir ekstremverdier for stoffer som ellers ligger mye 
lavere. Shredderavfall fra kasserte kjøretøy og EE-
avfall vil eksempelvis kunne ha forhøyet innhold av 
oljerester og flammehemmere. Et redusert antall 
analyseparametere vil begrense muligheten for å 
fange opp disse ekstremverdiene.

Enda viktigere er det faktum mange grenseverdier 
forutsetter summasjon av flere enkeltstoffer som 

SAMMENDRAG

er tilknyttet samme faresetningskode (og i noen til-
feller for flere faresetningskoder). Konsentrasjonen 
av et stoff kan derfor ligge langt under grensever-
dien (men over avskjæringsverdien) og likevel være 
relevant dersom det forekommer sammen med 
andre enkeltstoffer som til sammen overskrider 
en grenseverdi som krever summasjon. Et stoff 
kan med andre ord forekomme i en konsentrasjon 
som gjør det ubetydelig i forhold til klassifisering 
av avfallet som farlig isolert sett, men forekomme 
 sammen med andre stoffer som i sum medfører at 
en grenseverdi for farlig avfall overskrides.

På dette grunnlag konkluderes det i rapporten med 
at en slik forenkling ikke er praktisk mulig innenfor 
rammene av dagens regelverk i den grad Avfall 
Norge har hatt ønske om. Rapporten inneholder 
like fullt en sammenstilling av råd og anbefalinger 
for beste praksis for klassifisering av farlig avfall, 
samt en beskrivelse av aktuelle forenklinger så 
langt dette er funnet mulig. 

Gjeldende krav til klassifisering  
av farlig avfall
Siden 2002 har EU stilt krav om at alt avfall skal 
klassifiseres som enten farlig eller ikke farlig avfall. 
Klassifiseringen bygger både på en  plassering 
av avfallet i EUs avfallsstoffliste (EAL), og i visse 
tilfeller på en vurdering av nivåene av farlige 
 stoffer som avfallet inneholder opp mot gjeldende 
grenseverdier.  

EU-kommisjonen innførte med forordningen 
1357/2014 om klassifisering av farlig avfall 1. juni 
2015 endrede krav til hvordan avfall skal vurderes 
med tanke på innhold av farlige stoffer. Det nye 
regelverket bygger på EUs system for  klassifisering 
og merking av kjemiske produkter (CLP) og med-
førte en betydelig omlegging sammen lignet med 
bestemmelsene som forordningen erstattet. De 
nye kravene tar utgangspunkt i den kjemiske 
 sammensetningen til avfallet, og krever at nivåene 
av farlige stoffer i avfallet sammenlignes med 
generiske konsentrasjonsgrenser som følger av 
faresetningskoder som stoffene er forbundet med. 
Faresetningskodene for ulike stoffer er angitt i 
EUs stoffdatabase C&L-inventory. Kravene til 
 klassifisering av farlig grad er i norsk lovverk for 
en stor grad samlet i kapittel 11 i Avfallsforskriften 
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og bygger i all hovedsak på europeiske rettsregler, 
hvor  Avfallsdirektivet, Direktiv om deponering av 
avfall, REACH-forordningen og CLP-forordningen 
er spesielt viktige.  

Generelle kommentarer til gjeldende 
 regelverk for klassifisering av farlig avfall
Et velfungerende system for klassifisering av farlig 
avfall er helt avgjørende for å sikre at skadelige 
stoffer og materialer håndteres på en forsvarlig 
måte, og at miljøgifter destrueres effektivt og mest 
mulig fullstendig. Dette blir ekstra viktig i en sirkulær 
økonomi hvor fokus på lukkede produkt- og materi-
alkretsløp øker. En del av begrunnelsen for at EUs 
avfallsregelverk i 2015 ble knyttet sammen med 
kjemikalieregelverket var at innholdet av farlige 
stoffer i produkter blir avfall når disse produktene 
kasseres, og at et felles system for farlighetsvur-
deringer ideelt sett burde være uavhengig av hvor 
i livsløpet til et produkt farevurderingen utføres. I 
praksis har det imidlertid vist seg å være så store 
utfordringer med et integrert avfall og kjemikaliere-
gelverk at det gir grunn til å stille spørsmålstegn 
ved hvor hensiktsmessig en slik løsning i praksis er.

I 2016 la Nordisk Ministerråd frem en rapport hvor 
EUs regelverk for klassifisering av farlig avfall ble 
evaluert (25). Rapporten peker på at det finnes 
viktige forskjeller på kjemiske produkter og avfall 
når det gjelder variasjon i kjemisk sammensetning 
og egenskaper, og hvor avfall ofte er vesentlig 
mer heterogent. Avfallets sammensetning vil også 
kunne gjennomgå større forandringer over tid enn 
kjemiske produkter. Rapporten stiller spørsmåls-
tegn ved om det i EUs regelverk er tatt tilstrekkelig 
hensyn til disse forskjellene. 

I arbeidet med denne rapporten er det dessuten 
gjort følgende observasjoner av regelverket som 
ved utgangen av 2018 gjelder for klassifisering av 
farlig avfall:

Regelverket er svært komplekst, og det er svært 
tidkrevende å skaffe seg full oversikt over alle 
detaljene som ikke finnes samlet et sted, men må 
innhentes fra mange ulike dokumenter og retts-
kilder.

Tilgangen til informasjon om stoffers fare-
egenskaper er komplisert, tidkrevende å bruke, 
og kvaliteten på selvklassifiserte stoffer fremstår 
som varierende og i noen tilfeller motstridende. Det 
synes å være en trend at man ved registrering av 
stoffdata i en del tilfeller «overklassifiserer» stoffer 
som gir dem strengere vurdering enn hva stoffenes 

faktiske farlighet skulle tilsi. Samtidig er laveste 
tilgjengelige grenseverdi på 0,1 % (1000 ppm) 
såpass høy at særlig farlige stoffer som eksempel-
vis kvikksølv- og PFAS-forbindelser ikke kan gis så 
streng regulering som deres faktiske skadepotensi-
alet reelt sett burde tilsi.

C&L-inventory inneholder Informasjon om  stoffenes 
faresetningskoder, men ikke tilhørende grensever-
dier. Disse må hentes frem separat fra andre 
informasjonskilder. Dersom man ikke baserer 
klassifiseringsarbeidet på en forhåndsutfylt mal 
hvor faresetningskodene allerede er koblet til sine 
respektive grenseverdier vil dette medføre ekstra 
tidsbruk. 

Samlet sett fører i praksis dette til vurderinger 
som i praksis gir ubegrunnet strenge rammer for 
noen stoffer, mens andre stoffer slipper igjennom 
i uforståelig høye konsentrasjoner. Kompleks-
iteten i regelverket medfører også betydelig risiko 
for feil og utelatelser som kan føre til ukorrekt 
 klassifisering. 

At regelverket for klassifisering er så komplekst, at 
klassifiseringsarbeidet er så tidkrevende og krever 
så høy kompetanse tilsier dessuten at terskelen for 
å ignorere eller omgå regelverket senkes. Ressurs-
bruken som klassifiseringsarbeidet medfører kan i 
verste fall også tenkes å virke konkurransevridende 
ved at useriøse aktører som omgår regelverket i 
praksis kan levere billigere tjenester.

På dette grunnlag vil Bergfald Miljørådgivere 
komme med følgende anbefalinger:

Anbefaling 1: Det er behov for en offentlig utred-
ning som evaluerer systemet som per i dag gjelder 
for klassifisering av farlig avfall. Det bør under-
søkes i hvilken grad dagens ordning i praksis reelt 
sett fører til bedre og mer korrekt klassifisering av 
farlig avfall utfra avfallets faktiske miljøegenskaper 
sammenlignet med tidligere ordninger. Ordningens 
samfunns- og miljønytte bør vurderes opp mot 
ressursene som i praksis brukes på disse vurderin-
gene. Mulighetsrommet for forenkling bør beskrives 
tydeligere enn hva som har vært mulig i denne rap-
porten, og norske myndigheter bør legge til rette for 
at dette mulighetsrommet kan realiseres. 

Anbefaling 2: Det er behov for bedre støtteverk-
tøy og hjelpemidler i arbeidet med klassifisering 
av farlig avfall. Danske myndigheter har gitt ut en 
regnearksmal som gir litt hjelp med å sortere rådata 
og utføre visse innledende støkiometriske bereg-
ninger. Avfall Sveriges exel-baserte støtteverktøy 
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gir langt mer helhetlig hjelp, men kan foreløpig 
kun  benyttes for askerester og er foreløpig ikke 
oppdatert med de siste endringene i regelverket. 
Veilederen fra NFFA og Forum for miljøkartlegging 
og sanering forenkler arbeidet med innhenting av 
faresetninger og grenseverdier for visse stoffer og 
inneholder også beskrivelse av en mulig matrise 
som kan benyttes i arbeidet med klassifisering av 
farlig avfall. 

Ideelt sett burde det eksistert et hjelpeverktøy 
som kunne benyttes for alle avfallstyper og som 
basert på nødvendig informasjon om avfallets 
stoff sammensetning kunne koble disse opplys-
ningene med nødvendige faresetningskoder og 
tilhørende grenseverdier og avskjæringsverdier 
og på dette grunnlag automatisk besvare hvorvidt 
avfallet skal anses som farlig. Til tross for at både 
EU- kommisjonen og myndighetene i flere medlems-
land inkludert Danmark, Sverige, Storbritannia og 
Frankrike har lagt ned betydelig innsats sammen 
med avfallsbransjen i utvikling av veiledningsma-
teriell har ingen slike støtteverktøy foreløpig sett 
dagens lys. Dette kan være et uttrykk for hvor 
 komplisert og ressurskrevende utviklingen av et 
slikt verktøy i praksis vil være. Et samarbeids-
prosjekt på tvers av flere landegrenser kan der-
for kanskje være en hensiktsmessig når neste 
 generasjons støtteverktøy for klassifisering av farlig 
avfall skal utvikles.

I arbeidet med denne rapporten er det utviklet 
en exel-mal som potensielt kan benyttes ved 
 klassifisering av farlig avfall. Bruk av denne malen 
vil forenkle klassifiseringsarbeidet noe dersom man 
i utgangspunktet ikke baserer arbeidet på et annet 
hjelpeverktøy. Exel-malen inneholder en matrise 
hvor aktuelle faresetningskoder er koblet til til-
hørende grenseverdier og avskjæringsverdier. Ved 
å fylle inn stoffer med tilhørende konsentrasjoner 
og faresetninger gjør exel-malen det litt enklere 
å gjøre nødvendige sammenligninger mellom 
avfallets stoffnivåer og gjeldende grenseverdier. 
Exel-malen utfører ikke selv kalkulasjoner men 
forutsetter at nødvendige tallverdier summeres og 
overføres til celler hvor de kan sammenlignes med 
grenseverdiene. 

En justert mal tilpasset askerester følger også som 
vedlegg til denne rapporten. Her vil man basert 
på innlagte elementkonsentrasjoner automatisk 
kalkulere aktuelle referanseforbindelser. Regne-
arkmalen inneholder også en kobling av referanse-
forbindelsene til tilhørende fare setningskoder og 
grenseverdier. Regnearket utfører ingen ytterligere 
summasjon eller kalkulering ettersom disse vil 

 variere avhengig av hvilke og hvor mange element-
er som legges inn i regnearket. Alle slike nødven-
dige kalkulasjoner må derfor utføres manuelt.  

Generelle råd for forenkling av arbeidet 
med å klassifisere farlig avfall

Innledende vurdering av tilgjengelig 
 kompetanse
1. Start med å vurdere hvorvidt utførende  personell 

har nødvendig kompetanse til å forstå  vesentlige 
detaljer i gjeldende regelverk og til å gjøre 
kjemiske og praktiske vurderinger  inkludert 
støkiometriske beregninger som inngår i 
 klassifiseringsarbeidet.

2. Dersom man finner at man mangler kompetanse 
bør det søkes bistand fra miljøer med nødvendig 
ekspertise. NFFA tilbyr eksempelvis opplærings-
kurs i klassifisering av farlig avfall. 

Klassifisering etter den europeiske avfallslisten
3. Finn riktig(e) inngang(er) for avfallet i den euro-

peiske avfallslisten (EAL-listen).
4. Dersom avfallet kun har ikke-stjernemerket inn-

gang behandles avfallet videre som ikke farlig 
avfall.

5. Dersom avfallet har kun stjernemerket inngang 
behandles avfallet videre som farlig. 

6. Dersom avfallet både har stjernemerket og 
ikke stjernemerket inngang i EAL-listen (speil-
inngang), eller ikke lar seg plassere i denne 
listen følges påfølgende sjekkpunkter i denne 
prosedyren.

Klassifisering etter faresetningskoder og 
 tilhørende grenseverdier
7. Beskriv avfallets stoffsammensetning basert på 

tilgjengelig dokumentasjon (emballasjemerking, 
sikkerhetsdatablader, etc.).

8. Dersom avfallets stoffsammensetning ikke lar 
seg tilfredsstillende beskrive utfra tilgjengelig 
dokumentasjon foretas en analyse av avfallets 
kjemiske sammensetning.

9. Dersom analyseresultatene er oppgitt på 
grunnstoffnivå og det er grunn til å forvente at 
grunnstoffene inngår i kjemiske forbindelser 
bestemmes de kjemiske forbindelsene basert på 
tilgjengelig kunnskap om avfallets opprinnelse 
og videre behandling. Nødvendige støkiome-
triske beregninger utføres for å konvertere fra 
grunnstoffkonsentrasjoner til konsentrasjoner av 
stoffer som grunnstoffene inngår i. Andelen av 
metaller som inngår i legeringer som ikke i seg 
selv er klassifisert som farlig kan trekkes fra når 
man beregner konsentrasjoner av farlige stoffer 
som metallene kan inngå i.
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10. Fareklasser/kategorier, faresetningskoder og 
tilhørende grenseverdier som enkeltstoffene 
som avfallet er vist å inneholde hentes fra 
tilgjengelige kilder. Dersom disse opplysningene 
ikke finnes i tilgjengelig i regnebaserte oppslags-
verk (eksempelvis NFFA-veilederen) hentes de 
samme opplysningene fra C&L-inventory. 

11. Sett opp en matrise hvor farlige stoffer som 
avfallet er vist å inneholde legges inn og kobles 
til faresetningskoder og tilhørende grensever-
dier på en måte som muliggjør kontroll mot 
grenseverdier både for konsentrasjoner av 
enkeltstoff og grupper av stoff som er knyttet til 
samme fareklasse/kategori og faresetningskode.

12. Hvis en eller flere grenseverdier overskrides 
klassifiseres avfallet som farlig og behandles 
deretter.

Anbefalinger ved klassifisering av 
 bunnaske som farlig avfall
For hvert tonn avfall som forbrennes gjenfinnes 
 typisk mellom 150 og 200 kg som bunnaske (1). 
Bunnaskens egenskaper og kjemiske sammenset-
ning avhenger mye av type avfalls brensel, tem-
peraturen og oppholdstiden for avfallet i brennkam-
meret, samt hvordan askerestene håndteres i 
etterkant av forbrenningen. Bunnaske vil i praksis 
være uorganiske kjemiske forbindelser med krystal-
linsk struktur og lavt restnivå av organisk materiale. 
Nivåene av organiske rest stoffer i bunnasken er en 
funksjon av hvor fullstendig forbrenningen har vært, 
og ønskes så lave som mulig ettersom organisk 
stoff blant annet kan bidra til økt utlekking av foru-
rensning (1). Bunnaske vil normalt ha stor spred-
ning i partikkelstørrelse fra fint støv til grus, og vi ha 
et utseende og mekaniske egenskaper som ligner 
på sandig grus (2). 

Askepartiklene har en porøs form og vil normalt ha 
innblandet glasskår, keramikkbiter og nedsmeltede 
metallklumper. Bunnaske fra europeisk avfallsfor-
brenning vil typisk inneholde 7-15 % jernholdige 
metaller og 1–2 % ikke-jernholdige metaller som i 
praksis vil være aluminium og kobberlegeringer (1). 
Ved forbehandling av bunnasken før deponering vil 
ofte metallklumper sorteres ut, dels av hensyn til 
gjenbruksverdien i metallene og dels for å forbedre 
deponeringsegenskapene til bunnasken. Metaller 
som gjennomgår en forbrenningsprosess vil i vari-
erende grad gjennomgå nedsmelting og kjemisk 
omdanning inkludert oksidering. 

Fersk bunnaske er ofte sterkt basisk og kan inne-
holde kjemisk ustabile komponenter, inkludert 
oksiderbare metaller. Ved modning av asken tillates 

kjemiske reaksjoner å løpe ut under kontrollerte 
betingelser som muliggjør endelig  deponering av 
stabilisert bunnaske med gunstigere utlekkings-
egenskaper enn fersk bunnaske. Typiske 
 reaksjoner som bunnasken gjennomgår under mod-
ningsprosessen er karbonatisering og hydratisering. 
Begge disse reaksjonene vil normalt stabilisere 
asken og redusere potensialet for utlekking. I tillegg 
vil modningsprosessen normalt medføre en reduks-
jon av pH fra sterkt basisk ned mot nøytralt nivå.  

Klassifisering av bunnaske
Klassifisering av bunnaske fra avfallsforbrenning 
begynner som for annet avfall med valg av inngang 
i EAL-listen. To innganger er normalt aktuelle. Dette 
er:

19 01 11*: Bunnaske og slagg som inneholder 
farlige stoffer.

19 01 12: Annen bunnaske og slagg enn dem nevnt 
i 19 01 11.

I og med at 19 01 11 er stjernemerket og 19 01 12 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som inne-
bærer at askerestene i prinsippet må undersøkes 
nærmere for å kunne klassifiseres. 

Klassifisering av bunnaske i forhold fare-
egenskapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 
(brannfarlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) 
og 15 (andre farehensyn) forutsetter vurderinger 
av avfallet som helhet og tar ikke utgangspunkt 
i enkeltforbindelser som avfallet inneholder. 
 Klassifisering av bunnaske i forhold fareegen-
skapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brann-
farlig) er lite relevant ettersom askerestene er et 
resultat av en forbrenningsreaksjon.  Klassifisering 
av bunnaske i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) 
er også svært lite aktuelt ettersom de høye temp-
era turene i forbrenningsprosessen i praksis vil ha 
destruert alle potensielle mikro organismer som 
avfallsbrenselet opprinnelig kan ha inneholdt. Klas-
sifisering av askerester i forhold fareegenskap, 12 
(avgir giftig gass) kan være aktuell for bunnasker 
som kan avgi ammoniakk. Ammoniakkgass vil typ-
isk kunne drives ut av bunn asken ved kontakt med 
fuktighet i kombinasjon med høy pH (5). Klassifiser-
ing av askerester i forhold fareegenskap 15 (Andre 
farehensyn) synes lite aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk 
 organtoksitet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfrem-
kallende), 8 (etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 
11 (mutagent), 13 (allergifremkallende) og 14 
(økotoksisk) forutsettes det vurderinger basert 
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på stoffnivå i avfallet. Askerester skiller seg fra 
mange andre typer avfall ved at nøyaktig beskriv-
else av den kjemiske sammensetningen til avfallet 
er svært krevende. Selv i tilfeller hvor man har 
 nøyaktige kjemiske laboratorieanalyser vil det 
være en betydelig utfordring å bruke analyseresul-
tatene på grunnstoffnivå til sikkert og nøyaktig angi 
konsentrasjoner av de kjemiske forbindelsene som 
grunnstoffene inngår i. Eksempelvis vil grunnstof-
fet bly normalt kunne inngå i både oksid-, klorid- 
og sulfatforbindelser med til dels ulik giftighet og 
utlekk ingsevne i tillegg til at det kan forekommes 
som metallegering eller løst i faste faser av jern 
eller kalsium. Av denne grunn er klassifisering 
av askerester som farlig avfall en mer komplisert 
operasjon enn tilsvarende klassifisering av andre 
typer avfall hvor kjemisk sammensetning er kjent og 
sikkert anslått. 

En annen utfordring ved klassifisering av aske-
rester er det faktum at viktige egenskaper som 
pH, kjemisk sammensetning og utlekkingsegen-
skaper vil endre seg over tid. Fersk aske vil typisk 
ha høyere pH, større andel av skadelige stoffer 
og høyere utlekkingspotensiale enn modnet aske. 
Avhengig av hvilket tidspunkt asken testes vil man 
derfor kunne komme til forskjellig konklusjon med 
tanke på hvorvidt asken er å anse som farlig avfall. 
Bunnaske vil normalt gjennomgå forbehandling 
før endelig deponering som i praksis medfører økt 
stabilitet og lavere andel skadelige forbindelser. 
Det er derfor vanlig praksis å teste bunnaske etter 
at forbehandling og mellomlagring er gjennomført, 
men før endelig deponering (12). 

Ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier 
er funnet for gjennomsnittsverdiene til bunnaske-
prøvene som danner grunnlag for vurderingen, med 
unntak av sinkoksid og kobberoksid. Grunnlaget 
for overskridelsen er faresetningskode H410 som 
også innebærer at summeringsregelen for HP14 for 
H410, H411 og H412 overskrides. 

Det må være rimelig å anta at en betydelig andel av 
kobber og i mindre grad sink forekommer i metal-
lisk form i bunnasken, og dermed kan trekkes fra i 
beregningene som her er gjort ut i fra et worst case 
scenarium. 

På grunnlag av denne vurderingen synes det 
rimelig å fremheve konsentrasjonen av sink og 
kobber som viktigste forbindelser å ha med i en 
vurdering av bunnaske med tanke på klassifisering 
av farlig avfall. I tillegg bør minimum nivåene av bly, 
krom, barium og vanadium også overvåkes. 

Det er ikke funnet nivåer av organiske stoffer som 
gir grunnlag for klassifisering av bunnaske som 
farlig avfall. Det inkluderer også POP-forbindelsene 
som er særskilt regulert i vedlegg til Avfallsforskrift-
en kapittel 11 om farlig avfall.

Anbefalinger ved klassifisering av 
 flygeaske som farlig avfall
Flygeaske er askepartikler som følger røykgass-
ene, men begrepet brukes gjerne også om alt fast 
materiale som oppstår i behandlingen av røykgass-
ene fra en forbrenningsprosess. I praksis gjenfinnes 
5-6 % av det samlede avfallsbrenselmengden som 
flygeaske (22). 

På samme måte som for bunnaske varierer også 
flygeaskens sammensetning som følge av for-
skjeller i brenseltype, forbrenningsbetingelser, 
renseteknikk og lagringstid. Flygeaske har gjerne 
en mer heterogen kjemisk struktur og sammenset-
ning enn bunnaske, både totalt sett og innenfor en 
enkelt askepartikkel. Flygeaske er normalt også 
mer termodynamisk ustabil ved romtemperatur 
og i kontakt med vann og CO2 sammenlignet med 
bunnaske. Tungmetaller vil være bundet på ulike 
måter i flygeasken, og av denne grunn ha ulik utlek-
kingsevne og skadepotensial. Tungmetaller som er 
bundet som klorider på partikkeloverflater vaskes 
gjerne spesielt lett ut. 

Modnet flygeaske vil i mange tilfeller ha høyere 
kjemisk stabilitet enn fersk akse. Dette skyl-
des blant annet at kontakt med fuktighet og 
CO2 i luften fører til hydratiserings- og karbon-
atiseringsreaksjoner som reduserer askens reak-
tivitet i kontakt med andre materialer, og reduserer 
utlekkingsevnen til metaller som finnes i flygeasken. 

Dannelsen av flygeasken kan til dels betraktes 
som en destillasjonsprosess hvor de mest flyktige 
komponentene i forbrenningsprosessen anrikes 
i røykgassene, og hvor de etter avkjøling kon-
denserer som askepartikler eller bindes til kjemika-
lier i renseprosessene. Av denne grunn gjenfinnes 
forhøyede nivåer av flyktige grunnstoffer som 
eksempelvis kvikksølv, sink, bly og arsen sammen-
lignet med tilsvarende nivåer i bunnaske, og bidrar 
til at flygeaske oftere vil måtte klassifiseres som 
farlig avfall enn bunnaske. 
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Klassifisering av flygeaske som farlig avfall
Klassifisering av flygeaske begynner som for annet 
avfall med valg av inngang i EAL-listen. To inn-
ganger er normalt aktuelle. Dette er:

*19 01 13: Flygeaske som inneholder farlige stoffer.

19 01 14: Annen flygeaske enn den nevnt i  
19 01 13.

I og med at 19 01 13 er stjernemerket og 19 01 14 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som inne-
bærer at askerestene i prinsippet må undersøkes 
nærmere for å kunne klassifiseres. 

Klassifisering av flygeaske i forhold fareegen-
skapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brann-
farlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) og 15 
(andre farehensyn) forutsetter vurderinger av av-
fallet som helhet og tar ikke utgangspunkt i enkelt-
forbindelser som avfallet inneholder.  Klassifisering 
av flygeaske i forhold fareegenskapene 1 (eksplo-
sivt), 2 (oksiderende), 3 (brannfarlig) er lite relevant 
ettersom askerestene er et resultat av en forbren-
ningsreaksjon. Noen typer fersk flygeaske kan 
imidlertid være så reaktive at klassifisering etter 
fareegenskap 2 kan være aktuelt. Klassifisering 
av flygeaske i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) 
er lite aktuelt ettersom de høye temperaturene i 
forbrenningsprosessen i praksis vil ha destruert alle 
potensielle mikroorganismer som avfalls brenselet 
opprinnelig kan ha inneholdt. Klassifisering av 
flygeaske i forhold fareegenskap, 12 (avgir giftig 
gass) kan være aktuell ved kontakt med visse syrer. 
Klassifisering av askerester i forhold fareegenskap 
15 (Andre farehensyn) synes lite aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk 
organtoksitet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfremkal-
lende), 8 (Etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 
11 ( mutagent), 13(allergifremkallende) og 14 
(øko toksisk) forutsettes det vurderinger basert på 
stoffnivå i avfallet.

To overskridelser av gjeldende grensever-
dier er funnet for gjennomsnittsverdiene til flyge-
askeprøvene som er vurdert. Dette gjelder H410 for 
sink, bly og kobber og H360 for bly. I tillegg over-
skrides summeringskravet for HP14 for H410, H411 
og H412. 

I tillegg til sink bly og kobber vil krom, arsen og 
antimon være viktige elementer å overvåke. Kvikk-
sølv og kadmium er dessuten så farlige stoffer at 
nivåene av disse antakelig bør overvåkes uavhen-
gig av det faktum at de i praksis alltid ligger under 

aktuelle grenseverdier og avskjæringsverdier for 
klassifisering som farlig avfall.

Flygeaske vil generelt sett inneholde lave nivåer av 
organiske stoffer, men kan i noen tilfeller inneholde 
nivåer av skadelige organiske stoffer som medfører 
overskridelser av grenseverdier som medfører 
klassifisering av flygeasken som farlig avfall.  De to 
mest aktuelle stoffgruppene i så måte vurderes å 
være PCB og dioksiner og dioksinlignende stoffer 
(5). 

Terskelverdier for når elementkonsen-
trasjoner ikke innvirker på klassifisering 
av askerester som farlig avfall
Tabell 0.1 viser en oversikt over elementkonsen-
trasjoner som medfører overskridelse av referanse-
stoffene som ligger til grunn for vurderingene 
som er gjort for bunnaske og flygeaske i denne 
rapporten. Så lenge elementnivåene for en aske-
rest ligger under disse verdiene vil det ikke være 
nødvendig å ta dem med i en vurdering av hvorvidt 
askeresten er å anse som farlig avfall. Stoffnivåene 
i tabell 0.1 er definert ut fra et worst case scenario 
hvor ingen grunnstoffer forekommer som metall 
eller er løst på en inert form i faste faser av hoved-
komponenter som eksempelvis jern eller kalsium. 

TABELL 0.1: Oversikt over elementkonsentrasjoner 
som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
avskjæringsverdier for bunnaske og flygeaske

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

As 0,0326 326 Avskjæringsverdi (0,1%)

Ba 0,8729 8729 Avskjæringsverdi (1%)

Cd 0,0613 613 Grenseverdi (0,1%)

Co 0,1966 1966 Grenseverdi (0,25%)

Cr 0,0520 520 Grenseverdi (0,1%)

Cu 0,1997 1997 Grenseverdi (0,25%)

Hg 0,0739 739 Grenseverdi (0,1%)

Mo 0,6667 6667 Avskjæringsverdi (1%)

Ni 0,0786 786 Grenseverdi (0,1%)

Pb 0,2231 2231 Grenseverdi (0,25%)

Sb 0,4177 4177 Grenseverdi (1%)

V 0,2800 2800 Avskjæringsverdi (1%)

W 0,7929 7929 Avskjæringsverdi (1%)

Zn 0,2009 2009 Grenseverdi (0,25%)

Tabell 0.1 Oversikt over elementkonsentrasjoner som med
fører overskridelse grenseverdier eller avskjæringsverdier for 
 bunnaske og flygeaske



14 |   METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER

AVFALL NORGE-RAPPORT 3-2019

april 2019

I tillegg forutsettes det at all krom forekommer som 
seksverdige kromforbindelser. Et mer realistisk 
scenario for moden aske vil være at hovedandelen 
av krom foreligger som treverdig oksid, mens en 
betydelig andel av metaller som kobber, bly og i 
mindre grad sink foreligger som metall og dermed 
kan trekkes fra konsentrasjonen som foreligger i 
tabell 0.1. 

Anbefalinger ved klassifisering av 
shredderavfall (lettfraksjon) som farlig 
avfall
Shredderavfall (lettfraksjon) er restavfall som opp-
står under kverning av metallholdig avfall. Typiske 
avfallsfraksjoner som gjennomgår fragmentering er 
kasserte kjøretøy, elektronikk, metallholdig bygg og 
rivningsavfall, samt utsortert metall fra bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanlegg (forbrenningsjern). Andre 
materialfraksjoner som normalt følger med inn i 
kverningsprosessen inkluderer blant annet glass, 
tekstiler, plast, gummi, tre og keramiske materialer 
(1). Videre sikting av lettfraksjonen gir minst to del-
fraksjoner. Fluff er den groveste restfraksjonen med 
lavest tetthet hvor man gjerne finner en anrikning 
av tekstiler, plast, trevirke mm. Fines er restfrak-
sjonen med høyest tetthet, og hvor man også finner 
høyest andel metaller og keramiske materialer. 
Fordi det er store forskjeller i materialinnhold for 
ulike avfallstyper som gjennomgår oppkverning vil 
også lettfraksjoner som oppstår ha svært ulik sam-
mensetning. 

Eksempler på farlige stoffer som typisk finnes i lett-
fraksjoner er tungmetaller som bly, kobber og sink, 
samt organiske stoffer som oljerester, PCB, PAH og 
brommerte flammehemmere. 

Lettfraksjoner vil i mange tilfeller kun ha gjennom-
gått mekaniske prosesser som ikke medfører 
betydelig kjemisk omdanning. Av denne grunn vil 
man finne igjen de samme kjemiske forbindelsene i 
tilsvarende mengder som avfallet opprinnelig inne-
holdt før oppkverning. Metalliske grunnstoffer kan 
forventes å foreligge i metallisk form i den grad de 
forekommer som metaller i produktene som avfallet 
stammer fra. 

Klassifisering av shredderavfall som farlig avfall
Klassifisering av shredderavfall begynner som for 
annet avfall med valg av inngang i EAL-listen. To 
innganger er normalt aktuelle. Dette er:

19 10 03*: Lettfraksjon og støv som inneholder 
farlige stoffer.

19 10 04: Annen lettfraksjon enn dem nevnt i  
19 10 03.

I og med at 19 10 03 er stjernemerket og 19 10 04 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som in-
nebærer at shredderavfallet i prinsippet må under-
søkes nærmere for å kunne klassifiseres. 
Klassifisering av shredderavfall i forhold faree-
genskapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 
(brannfarlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) 
og 15 (andre farehensyn) forutsetter vurderinger 
av avfallet som helhet og tar ikke utgangspunkt i 
enkeltforbindelser som avfallet inneholder. Klassifi-
sering av shredderavfall i forhold fareegenskapene 
1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brannfarlig) er 
lite relevant ettersom det organiske materialet 
som finnes ofte er brannbart men knapt kan reg-
nes som spesielt brannfarlig. Et unntak fra denne 
situasjonen er tilfeller hvor shredderavfallet er 
sterkt tilgriset av oljerester eller andre lettanten-
nelige kjemikalier. Klassifisering av shredderavfall 
i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) er også lite 
aktuelt med mindre avfallet som har gjennomgått 
oppkverning stammer fra helseinstitusjoner, labora-
torier eller slakterier/dyreholdsinstitusjoner hvor det 
oppstår smittestoffer. Klassifisering av shredder-
avfall i forhold fareegenskap, 12 (avgir giftig gass) 
vurderes som lite aktuelt selv om noe gass i form 
av CO2 vanndamp og metan vil avgis som resultat 
av komposteringsreaksjoner i avfallet. Det er ikke 
identifisert fareforhold som gjør klassifisering av 
shredderavfall i forhold fareegenskap 15 (Andre 
farehensyn) aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk 
organtoksitet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfremkal-
lende), 8 (etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 11 
(mutagent), 13(allergifremkallende) og 14 (økotok-
sisk) forutsettes det vurderinger basert på stoffnivå 
i avfallet.

Restavfall fra kverning av metallavfall varierer mye 
med tanke på kjemisk sammensetning, avhengig 
av hvilke typer avfall som kvernes. Eksempelvis 
vil kasserte kjøretøy og EE-avfall typisk inneholde 
høyere nivåer av flammehemmere enn mye annet 
metallholdig avfall (20). Dette gjør det utfordrende å 
identifisere et begrenset antall referansestoffer som 
basis for klassifisering av farlig avfall. I en dansk 
studie fra 2014 som har sett på europeisk restavfall 
fra kverning av metallavfall konkluderes det med at 
PCB, bly og oljerester utgjør de viktigste stoffene 
som oftest gir grunnlag for klassifisering som farlig 
avfall, men at også nivåer av nikkel, krom og kobolt 
kan utgjøre et problem (20).  
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Fire overskridelser av gjeldende grenseverdie er 
funnet for gjennomsnittsverdiene til prøvene av 
shredderavfall som er inngår i datagrunnlaget som 
ligger til grunn for vurderingene i denne rapporten. 
Dette gjelder H350, H360 og H372 for fyrings- eller 
smøreolje, og H411 for kobber og sink. I tillegg 
overskrides summeringskravet under HP14 for 
H410, 411 og 412.

Det må være rimelig å forvente at kobber foreligger 
i metallisk form i lettfraksjonen, og skulle således i 
henhold til EUs veileder ikke telle med i vurderingen 
som rene metaller og metallegeringer er unntatt fra. 
Like fullt ligger granulert kobbermetall registrert i 
C&L-inventory med tilhørende faresetningskoder. 
Kobber inngår derfor i klassifiseringsoperasjonen 
som her er gjort, selv om det også kan argumen-
teres for hvorfor kobber burde vært utelatt. Det 
samme gjelder høyst sannsynlig også for nikkel, bly 
og til dels sink.

Ingen klorparafiner, PAH-, BTX- eller PCB- 
forbindelser overskrider gjeldende grenseverdier 
eller avskjæringsverdier for gjennomsnittsverdiene 
til prøvene som er vurdert. 

Samlet sett ser det på dette grunnlag ut som 
bare et fåtall av stoffene som det måles for er 
avgjørende for klassifisering av shredderavfall som 
farlig avfall. Råstoffene som inngår i shredder-
prosesser endres imidlertid over tid, og endret 
råstofftilførsel vil potensielt kunne gi en annen 
sammensetning av farlige stoffer enn hva som 
er beskrevet i denne rapporten. Datagrunnlaget 
i denne rapporten stammer dessuten fra kun to 
anlegg, og det kan derfor ikke utelukkes at tilsva-
rende avfall fra andre fragmenteringsverk kan ha 
andre konsentrasjoner av de samme stoffene. Det 
er dessuten viktig å være klar over at innholdet av 
farlige stoffer i shredderavfall ikke bare måles av 
hensyn til klassifiseringen av avfallet, men også 
som en del av miljøovervåkningen som kreves fra 
myndighetene. Miljødirektoratet har for øvrig varslet 
nye og muligens skjerpede krav til miljøovervåkning 
av shredderanlegg (24). 

Terskelverdier for når stoffkonsen-
trasjoner ikke innvirker på klassifisering 
av shredderavfall som farlig avfall
Tabell 0.2 viser en oversikt over stoffkonsen-
trasjoner som medfører overskridelse av gjeldende 
grenseverdier eller avskjæringsverdierne rapporten. 
Så lenge stoffnivåene i shredderavfallet ligger 
under disse verdiene vil det ikke være nødvendig 
å ta dem med i en vurdering av hvorvidt shredder-
avfallet er å anse som farlig avfall. Stoffnivåene i 
tabell 0.2 er definert ut fra et worst case scenario 
hvor ingen grunnstoffer forekommer som rene 
metaller eller metallegeringer . I tillegg forutsettes 
det at all krom forekommer som seksverdige krom-
forbindelser. Et mer realistisk scenario for shred-
deravfall vil være at hovedandelen av krom forelig-
ger som treverdig oksid, mens en betydelig andel 
av  metaller som kobber, bly og i mindre grad sink 
foreligger som metall og dermed kan trekkes fra 
konsentrasjonen som foreligger i tabell 0.2. 
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TABELL 6.2: Oversikt over stoffkonsentrasjoner som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
 avskjæringsverdier for shredderavfall

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

Metaller/halvmetaller:

As (Arsen) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cd (Kadmium) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cr (Krom) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cu (Kopper) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Hg (Kvikksølv) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Ni (Nikkel) 1 10000 Grenseverdi (1%)

Pb (Bly) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Zn (Sink) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Brommerte flammehemmere:

PentaBDE 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

PBDE-99 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

PBDE-100 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

HeksaBDE 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

OktaBDE 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

DekaBDE (PBDE-209) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dekabrombifenyl (DeBB) 0,25 2500 POP-grenseverdi (0,25%)

Heksabromsyklododekan (HBCD) 0,25 2500 POP-grenseverdi (0,25%)

PCB-7:

PCB 28 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 52 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 101 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 118 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 138 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 153 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 180 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

Sum PCB 7 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

Klorparafiner:

Kortkj.klorerte parafiner SCCP, C10-C13 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Mellomkj.klor. parafiner MCCP 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

BTEX:

Bensen 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Toluen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Xylener 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Totale hydrocarboner (THC):

Fraksjon >C10-C12 (parafin) 10 100000 Grenseverdi (10%)

Sum >C12-C35 (fyringsolje/smøreolje) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

1/2

Tabellen fortsetter på neste side...Tabell 0.2 Oversikt over stoffkonsentrasjoner som medfører overskridelse 
grenseverdier eller avskjæringsverdier for shredderavfall.
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TABELL 6.2: Oversikt over stoffkonsentrasjoner som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
 avskjæringsverdier for shredderavfall

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

Alifater:

Alifater >C5-C6 (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C6-C8  (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C8-C10  (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C10-C12 10 100000 Grenseverdi (10%)

Sum alifater >C12-C35 (fyringsolje/smøreolje) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

PAH 16:

Naftalen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Acenaftylen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Acenaften 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fluoren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fenantren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Antracen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fluoranten 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Pyren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Benso(a)antracen^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Krysen^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(b)fluoranten^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(k)fluoranten^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(a)pyren^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Indeno(123cd)pyren^ 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dibenso(ah)antracen^ 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Ftalater:

Dimetylftalat (DMP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dietylftalat (DEP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-n-propylftalat (DPrP) 1 10000 Grenseverdi (1%)

Di-n-butylftalat (DBP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-isobutylftalat (DIBP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

Di-n-oktylftalat (DNOP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

Butylbensylftalat (BBP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-sykloheksylftalat (DCHP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

2/2

...tabellen fortsetter fra forrige side.
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Denne rapporten presenterer forslag til anbefalt 
metodikk ved klassifisering av tre avfallstyper med 
tanke på hvorvidt de er å anse som farlig avfall. 
Disse tre avfallstypene er askerester i form av 
flygeaske og bunnaske fra avfallsforbrenning, samt 
restavfall fra kverning av metallholdig avfall (shred-
deravfall). 

Bakgrunnen for rapporten er Avfall Norge sitt ønske 
om å bidra til løsninger som forenkler arbeidet med 
klassifisering av farlig avfall. EU-bestemmelsene 
som ligger til grunn for norsk regelverk som regu-
lerer hvordan farlig avfall skal klassifiseres er meget 
komplisert. Klassifisering av avfall med tanke på 
hvorvidt det er farlig avfall innebærer ved speilinn-
ganger i EUs avfallsliste en sammenligning av av-
fallets innhold av farlige stoffer med grenseverdier 
som hentes fra vedlegg til Avfallsforskriften basert 
på faresetningskoder som finnes i EUs stoffdata-
base C&L-inventory. Klassifiseringsarbeidet er 
av denne grunn svært krevende og forutsetter at 
det gjøres kompliserte både juridiske og kjemiske 
vurderinger underveis. Etterlevelse av regelverket 
innebærer betydelige kompetanseutfordringer både 
for avfallsprodusent og mottaker. Med et regelverk 
som er vanskelig å følge øker også sannsynlig-
heten for feilbehandling. Av denne grunn er det et 
akutt behov i avfallsbransjen for veiledning og råd 
som kan forenkle og harmonisere måten denne 
opp gaven utføres på.

Prosjektet har for de utvalgte avfallsfraksjonene 
hatt som formål å utrede følgende problemstillinger:

1. Finne hvilke elementer/stoffgrupper i avfallet 
som er styrende for at den gitte avfallsfraksjon 
kan være farlig avfall 

2. Identifisere hvilke ulike forbindelser som gir 
grunnlag for de høye element-nivåene (gitt i pkt 
1), både andel og variasjon i resultat

3. Fastsette farlig avfallsgrense for elementer for 
hver avfallsfraksjon (konservativt) som skal 
være styrende dersom man ikke kjenner forbin-
delses-nivå i avfallet (kun elementanalyse) ut fra 
avfallsforskriftens §11 

4. Fastsette farlig avfallsgrenser for forbindelser 
som man kan forvente å finne i avfallstypene 
som utredes, (bruk av denne grensen må forut-
sette analyse-dokumentasjon på forbindelses-
nivå) 

1. INNLEDNING

Første del av denne rapporten inneholder en gjen-
nomgang av gjeldende regelverk for klassifisering 
av farlig avfall. Deretter beskrives opprinnelse og 
behandlingsprosesser for de ulike avfallstypene 
som drøftes i rapporten som grunnlag for  vurdering 
av avfallets kjemiske sammensetning opp mot 
gjeldende grenseverdier. Hvilke grunnstofffer og 
kjemiske forbindelser som er kritiske for klassifiser-
ing av askerester og shredderavfall drøftes med 
utgangs punkt i en helhetlig vurdering opp mot 
gjeldende grenseverdier. 

Det er også utformet en exel-mal for klassifisering 
av askerester og annet avfall som kan lastes ned 
som vedlegg til denne rapporten. 
  
1.1 Gjeldende krav til klassifisering av 
farlig avfall
Siden 2002 har EU stilt krav om at alt avfall skal 
klassifiseres som enten farlig eller ikke farlig 
avfall. Klassifiseringen bygger både på en plas-
sering av avfallet i EUs avfallsstoffliste (EAL), og i 
visse tilfeller på en vurdering av nivåene av farlige 
stoffer som avfallet inneholder opp mot gjeldende 
grenseverdier.  

Figur 1.1 Utkast til EUs veileder fra 2015 og offisiell versjon per 
april 2018. 



18 |   METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER | 19

AVFALL NORGE-RAPPORT 3-2019

april 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vejledning i 

klassificering af farligt 

affald 
 

 

 
Vejledning fra 

Miljøstyrelsen 

 
1. udgave 

 
1. april 2017 

 

 

 

 

KLASSNING AV FARLIGT AVFALL 
2013-02-13 

 

B E SÖ K:  ST O C K H O LM  - V ALH AL L AV ÄG E N  195 
Ö ST E R SU N D  –  F O R SK AR E N S V ÄG  5,  H U S U B 
P O ST:  106 48 ST O C K HO LM 
T E L:  010-698 10 00 
F AX:  010-698 10 99 
E-P O ST:  R E G IST R AT O R@N AT U RV AR D SV E R K E T.SE   IN T E R N E T:  W W W.N AT U R V AR D SV E R K E T.SE 

Klassning av farligt avfall – detta 
är farligt avfall  
 
Vår vägledning visar arbetsgången vid klassning av farligt avfall. Vi vänder oss här främst till dig som i din yrkesverksamhet har en skyldighet att klassa ditt avfall med avfallskoder enligt avfallsförordningen. Även du som arbetar på en tillsynsmyndighet och ska bedöma om den gjorda klassningen är riktig, kan ha användning av vår vägledning. 
 

Figur 1.2 Nasjonale veiledere for klassifisering av farlig avfall. F.v. Danmark, Sverige, UK, Frankrike.

 

 Guidance on the classification and assessment of waste 

(1st Edition v1.1 ) 

Technical Guidance WM3 

 
 
 
 
 
 Waste 

Classification 

Sverige og Danmark i tillegg til Storbritannia og 
Frankrike er eksempler på land som har utarbeidet 
slike nasjonale veiledere. I den grad det finnes 
avvik mellom nasjonale veiledere og EU-kommisjo-
nens beskri velse av hvordan klassifiserings arbeidet 
skal utføres er det nærliggende å anta at EU-
kommisjonens dokument er styrende, men siden 
veiledere normalt ikke har juridisk bindende kraft 
er dette ikke helt opplagt, og heller ikke funnet klart 
uttalt noe sted.

Mens andre EU-land har utarbeidet veilednings-
dokumenter på over hundre sider har norske 
myndigheter samlet sine råd i en mye mer kortfattet 
redegjørelse på Miljødirektoratets hjemmeside. Ved 
utgangen av 2018 finnes ennå ingen referanse til 
EUs nye veileder. 

EU-kommisjonen innførte med forordningen 
1357/2014 om klassifisering av farlig avfall 1. juni 
2015 endrede krav til hvordan avfall skal vurderes 
med tanke på innhold av farlige stoffer. Det nye 
regelverket bygger på EUs system for klassifiser-
ing og merking av kjemiske produkter (CLP) og 
medførte en betydelig omlegging sammenlignet 
med bestemmelsene som forordningen erstattet. 
De nye kravene tar utgangspunkt i den kjemiske 
sammensetningen til avfallet, og krever at nivåene 
av farlige stoffer i avfallet sammenlignes med 
generiske konsentrasjonsgrenser som følger av 
faresetningskoder som stoffene er forbundet med. 
Faresetningskodene for ulike stoffer er angitt i EUs 
stoffdatabase C&L-inventory.

Klassifiseringsarbeidet etter denne metoden viser 
seg å være svært krevende, og forutsetter betydelig 
kjemisk og juridisk forståelse. Avfallsbransjen har 
derfor lenge etterspurt en offentlig veiledning som 
gir en praktisk og entydig beskrivelse av hvordan 
klassifisering skal gjøres, samt verktøy som om mu-
lig kan forenkle arbeidsprosessen. Opprinnelig var 
det meningen at en EU-veiledning skulle foreligge 
i desember 2014, men denne veilederen lot vente 
på seg. Et utkast til veileder ble sirkulert for kom-
mentarer i 2015, og vært tilgjengelig for nedlasting 
siden, men denne muligheten ser ut til å ha vært 
lite kjent eller benyttet (5). 9. april 2018 publiserte 
endelig EU-kommisjonen en offisiell versjon av den 
tekniske veilederen for klassifisering av avfall som 
inneholder en utfyllende beskrivelse av hvordan 
disse vurderingene skal utføres.

I påvente av denne veilederen har en rekke EU-
land utarbeidet nasjonale veiledere som beskriver 
nasjonale myndigheters oppfatning av hvordan 
klassifiserings kravene skal etterleves. Både 

Figur 1.3 Norske myndigheters beskrivelse av hvordan klassifisering av 
farlig avfall skal utføres
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Dagens komplekse regelverk for farlig avfall må be-
traktes som under utvikling, og det må være tillat å 
forvente at fremtidens regelverk for klassifisering av 
farlig avfall både er enklere og mindre tidkrevende 
å etterleve. Spesielt viktig er det at det kommer 
hjelpeverktøy som gjør det enklere å hente frem 
grenseverdier og gjøre stoffberegninger i forhold til 
disse grenseverdiene. Denne rapporten kan betrak-
tes som et av flere bidrag i denne prosessen.

1.2 Europeiske rettsakter som er grunn-
lag for regelverket for klassifisering av 
farlig avfall 
Kravene til klassifisering av farlig avfall er gitt i Av-
fallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. I vedlegg 
1 beskrives retningslinjer for bruk av den euro-
peiske avfallslisten, mens vedlegg 2 angir kriterier 
for når avfall skal klassifiseres som farlig basert på 
avfallets egenskaper. I tillegg beskrives kriterier for 
basiskarakterisering av avfall som også har betyd-
ning for farlig avfall i vedlegg 2 til Avfallsforskriftens 
kapittel 9 om deponering av avfall. Det norske 
regelverket bygger i stor grad på EU-bestemmelser. 
I de påfølgende avsnitt oppsummeres de viktigste 
rettsaktene som det norske regelverket for klassifi-
sering av farlig avfall baserer seg på.

1.2.1 Avfallsdirektivet
Avfallsdirektivet inneholder sentrale avfalls-
definisjoner inkludert hva som utgjør farlig avfall, og 
gir overordnede retningslinjer for hvordan avfall skal 
håndteres. Farlig avfall defineres som avfall som 
oppfyller en eller flere av til sammen femten kriterier 
for farlighet. Disse kriteriene er opplistet i bilag III 
til avfallsdirektivet. Listen oppdateres jevnlig, siste 
gang 5. juli 2018. Avfallsdirektivet inneholder også 
særkrav til hvordan farlig avfall skal håndteres, 
blant annet forbud mot blanding med annet avfall 
samt krav om levering av farlig avfall til anlegg som 
har særskilt tillatelse til dette. 

1.2.2 Den europeiske avfallslisten
Den europeiske avfallslisten ble opprettet gjennom 
Kommisjonsbeslutning 2000/532/EF og inneholder 
en oversikt over aktuelle kategorier som avfall kan 
klassifiseres etter. Listen er oppdatert flere ganger 
og inneholder per 2018 flere hundre underliggende 
kategorier fordelt på 20 kapitler. 

1.2.4 Direktiv om deponering av avfall
Deponeringsdirektivet inneholder bestemmelser for 
drift, avslutning og etterdrift av deponier. Direktivet 
beskriver blant annet krav til basiskarakterisering 
av avfall som mottas ved deponiet. Deponidirektivet 
er i Norge implementert gjennom § 9 i Avfallsfor-
skriften.

1.2.5 Direktiv om avfall fra ekstraherende industri
Avfall fra ekstraherende industri som i praksis vil 
si mineralprodusenter omfattes ikke av Ramme-
direktivet for avfall, men reguleres isteden gjennom 
direktivet for ekstraherende industri. Selv om min-
eralavfall er unntatt fra avfallsdirektivet forventes 
det like fullt at farlig avfall fra ekstraherende industri 
klassifiseres med utgangspunkt i EAL-listen. 

1.2.6 REACH-forordningen
REACH-forordningen beskriver gjeldende bestem-
melser for registrering, vurdering og godkjen-
nelse av kjemikalier til bruk i eller produsert i EUs 
medlems land og EØS-område. REACH-forordnin-
gen inneholder blant annet krav til utforming av 
sikkerhetsdatablader. Selv om farlig avfall ikke er å 
anse som en artikkel, stoff eller stoffblanding etter 
REACH-forordningen stiller EU krav om bruk av 
opp lysninger fra REACH-registreringer ved klassifi-
sering av farlig avfall.

1.2.7 Forordning om klassifisering, merking og 
emballering (CLP-forordningen)
CLP-forordningen beskriver kriteriene for fare-
klassifisering av stoffer og stoffblandinger som 
gjelder i EUs medlemsland og EØS-område, 
og baserer seg på FNs internasjonale system 
for  klassifisering av kjemikalier (GHS). CLP-
forordningen beskriver kravene som gjelder for 
merking av stoffer og stoffblandinger for blant 
annet emballasjeetiketter. Selv om avfall ikke faller 
inn under CLP-forordningens definisjon av stoff 
eller stoffblanding stiller EU like fullt krav om at 
farlig avfall vurderes etter de samme farekriteriene 
som benyttes for stoff og stoffblandinger. Bilag 
III til Avfallsdirektivet er således basert på 
fareklassebeskrivelsene i CLP-forordningen.

1.2.8 Forordning om persistente organiske 
miljøgifter (POP-forordningen)
POP-forordningen inneholder grenseverdier for 
POP-stoffer som ved overskridelse innebærer at 
avfallet skal klassifiseres som farlig.
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Den europeiske avfallslisten (EAL) er et viktig 
grunnlag for klassifisering av avfall. Avfall klassifi-
seres som farlig dersom det knyttes entydig til en 
stjernemerket plassering i den europeiske avfalls-
listen (EAL). På samme måte klassifiseres avfall 
som ikke farlig dersom det kan knyttes entydig til en 

2.  GENERELLE PRINSIPPER VED  
KLASSIFISERING AV FARLIG AVFALL

plassering i EAL-listen som ikke er stjernemerket. I 
tilfeller hvor flere plasseringer i EAL-listen er mulig, 
og hvor minst en av disse plasseringene er stjerne-
merket og minst en plassering ikke er det omtales 
dette som en speilinngang. For å avklare hvorvidt 
avfall med speilinngang er å anse som farlig avfall 

kreves en sammenligning av konsentrasjo-
nene av farlige stoffer i avfallet med gjel-

dende grenseverdier i avfallsregelverket. 
Et forenklet flytskjema som viser 

viktige trinn i denne klassifiserings-
prosessen er vist i figur 2.1

IKKE  FARLIG
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!
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?

Nødvendig
dokumentasjon
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© Bergfald MiljørådgivereFigur 2.1 Flytskjema som viser viktige skritt i klassifisering av farlig avfall.
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2.1 Velge innganger i EAL-listen
Som figur 2.1 viser er første trinn i klassifiseringen 
av avfallet å finne riktig plassering i EUs avfallsliste 
(EAL). Bruk av avfallslisten innebærer at det 
benyttes en sekssifret tallkode hvor de to første 
sifrene angir kapittelplassering. De to neste sifrene 
angir delkapittel, mens alle seks sifre gir samlet 
inngang og unik plassering i listen. Totalt inneholder 
EAL-listen 842 innganger hvor 408 innganger angir 
farlig avfall, mens 434 innganger angir ikke farlig 
avfall. Kategorier for farlig avfall angis med stjerne, 
og plassering av avfall i en slik inngang innebærer 
normalt at avfallet dermed er å anse som farlig 
avfall og skal behandles deretter. For noen typer 
avfall vil flere ulike innganger i EAL-listen være 
aktuelle. I tilfeller hvor det er mulig å plassere en 
avfallsmengde i to eller flere innganger, og som inn-
befatter innganger for både ordinært og farlig avfall 
omtales dette som speilinnganger. Eksempelvis vil 
avfall fra røykgassrensing kunne plasseres i begge 
inngangene listet nedenfor:

*10 12 09   fast avfall fra behandling av avgasser 
som inneholder farlige stoffer 

10 12 10    annet fast avfall fra behandling av av
gasser enn det nevnt i 10 12 09

Speilinnganger krever en vurdering av avfallets 
kjemiske sammensetning med tanke på innhold av 
farlige komponenter for å avgjøre hvorvidt avfallet 
skal klassifiseres som farlig eller ikke. Det samme 
gjelder avfall som det ikke finnes noen naturlig 
inngang i EAL-listen for.

2.2 Beskrive avfallets stoff-
sammensetning
For å vurdere avfallets farlige egenskaper må man 
kjenne avfallets stoffsammensetning. Informasjon 
om avfallets stoffsammensetning vil i mange sam-
menhenger kunne utledes fra kunnskap om produk-
ter og materialer som avfallet inneholder, samt 
behandlingsprosesser som avfallet har undergått. 

UNNTATT KRAV OM FARLIG 
 AVFALL-KLASSIFISERING

 Visse stofftyper er unntatt fra krav om klassifisering som 
farlig avfall. Dette gjelder blant annet visse typer min-
eralavfall, avløpsvann, avgasser, ikke forurenset jord og 
gravemasser samt visse avfallsmaterialer fra landbruk- 
og skogbruk som høy, trevirke og døde dyr. I tillegg er 
utrangerte sprengstoffer og radioaktivt materiale heller 
ikke omfattet av det samme regelverket (7). 

i

I tilfeller hvor avfallet består av en begrenset og 
kjent gruppe kjemikalier eller materialer vil viktige 
opplysninger finnes på respektive emballasjeetik-
etter og HMS-sikkerhetsdatablader. I tilfeller hvor 
avfallets stoffsammensetning ikke uten videre kan 
utledes fra tilgjengelig bakgrunnsdokumentasjon 
vil prøvetaking og kjemiske analyser være nødven-
dig for å beskrive avfallets stoffsammensetning. I 
tilfeller hvor analyseresultatene forekommer som 
måleverdier per tørt stoff og avfallet er vandig, må 
analyseresultatene konverteres til reelle konsen-
trasjoner i det faktiske avfallet, men samtidig ikke 
medføre beregninger som medfører fortynning 
utover de faktiske nivåene i avfallet (7).

2.3 Finne faresetningskoder for stoffer 
som avfallet inneholder
CLP-forordningen krever at stoffer som benyttes i 
EUs medlemsland og EØS-området klassifiseres 
blant annet med tanke på farlighet. Et stoff er å 
anse som farlig når det er tilknyttet en faresetnings-
kode ved klassifisering i henhold til CLP-forord-
ningen. Faresetningskodene er knyttet til farek-
lasser eller farekategorier som igjen inngår som 
underkategorier under fareegenskaper. Til noen 
faresetningskoder er det knyttet generiske konsen-
trasjonsgrenser som ved overskridelse medfører 
klassifisering som farlig avfall. Figur 2.2 viser en 
oversikt over sammenhengen mellom fareegen-
skaper, fareklasser, faresetningskoder og generiske 
konsentrasjonsgrenser.

Fare-
egenskap Er knyttet til

C&L-inventory C&L-inventory C&L-inventory Vedlegg III til
Avfallsdirektivet

Fareklasse
Farekategori Er knyttet til

Faresetnings-
kode Er knyttet til

Generisk
konsentrasjonsgrense

Figur 2.2 Terminologi i farevurderinger i CLPregelverket.
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Det finnes totalt femten typer fareegenskaper. 
Disse er beskrevet med tilhørende fareklasser/
kategorier, faresetningskoder og generiske kon-
sentrasjonsgrenser i bilag III til avfallsdirektivet (8). 
Tabell 2.1 viser en oversikt over disse fareklassene. 
Som det fremgår av tabellen er det ikke alle fare-
klasser som inneholder faresetninger som er knyttet 
til grenseverdier.

TABELL 2.1: CLP-forordningens fareklasser

Egenskaps-
kode

Egenskap Faresetningskoder Grenseverdier for 
stoffkonsentrasjon

HP 1 Eksplosivt H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 Nei

HP 2 Oksiderende H270, H271, H272 Nei

HP 3 Brannfarlig H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, 
H250, H251, H252, H260, H261

Nei

HP 4 Irriterende H314, H315, H318, H319 Ja

HP 5 Helseskadelig H370, H371, H335, H372, H373, H304 Ja

HP 6 Giftig og Meget giftig H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332 Ja

HP 7 Kreftfremkallende H350, H351 Ja

HP 8 Etsende H314 Ja

HP 9 Smittefarlig Nei

HP 10 Reproduksjonsskadelig H360, H361 Ja

HP 11 Arvestoffskadelig H340, H341 Ja

HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass Nei

HP 13 Sensibiliserende H317, H334 Ja

HP 14 Økotoksisk H400, H410, H411, H412, H413, H420 Ja

HP 15 Andre egenskaper Nei

Et stoff er å anse som farlig når det er knyttet til 
en fareklasse eller farekategori med en eller flere 
tilhørende faresetningskoder (H-koder). For å finne 
nødvendige faresetningskoder for ulike stoffer 
ved klassifisering av avfall forutsettes det at man 
benytter det digitale søkeverktøyet C&L-inventory. 
C&L-inventory er en database for alle stoffer som 
er klassifisert i henhold til EUs CLP- og REACH- 
forordning. Databasen inneholder både harmoni-
serte og ikke-harmoniserte stoff-registreringer og 
oppdateres løpende med nye registreringer. 
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Harmoniserte stoffregistreringer er registreringer 
som har gjennomgått en formell godkjenningspro-
sess i EUs kjemikalieforvaltning, og gjenkjennes 
ved at de er blåfarget i C&L-inventory. Figur 2.3 
viser eksempel på skjermbilde fra C&L-inventory fra 
en harmonisert stoffregistrering.

C&L-inventory inneholder også klassifiseringer som 
ikke har gjennomgått en formell godkjenningspro-
sess i kjemikalieforvaltningen. Denne typen klas-
sifiseringer betegnes som selvklassifiseringer og 
gjenkjennes ved at de er gulfarget i C&L-inventory. 
Figur 2.4 viser eksempel på skjermbilde fra C&L-
inventory fra en selvklassifisert stoffregistrering.

Figur 2.3 Eksempel på skjermbilde fra C&Linventory fra en harmonisert stoffregistrering.

Figur 2.4 Eksempel på skjermbilde fra C&L-inventory fra en selvklassifisert stoffregistrering.

Når det finnes harmoniserte stoffregistreringer for et 
stoff forutsettes det at dette benyttes. I tilfeller hvor 
harmoniserte stoffregistreringer ikke foreligger må 
selvklassifiseringer benyttes. I tilfeller hvor det fore-
ligger flere selvklassifiseringer for samme stoff er 
det ikke funnet klare retningslinjer for hvordan man 
velger den mest riktige versjonen. Dette kan være 
en betydelig i tilfeller hvor samme stoff er forbundet 
med svært ulike selvklassifiseringer.
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2.4 Finne grenseverdier som gjelder for 
de aktuelle faresetningene
Når man har etablert en oversikt over hvilke fare-
setningskoder som stoffene i avfallet er knyttet 
til gjenstår det å finne hvilke generiske konsen-
trasjonsgrenser som gjelder for hver enkelt fare-
setningskode. En samlet oversikt over hvilke 

TABELL 2.2: Oversikt over generiske konsentrasjonsgrenser for farlig avfall per desember 2018

Egenskap Kode(r) for fareklassse/ 
farekategori

Faresetnings-
kode

Konsentrasjons-
grense

Summeres

HP 1 Eksplosivt

Unst. Expl. H 200 ikke gitt

Expl. 1.1 H201 ikke gitt

Expl. 1.2 H202 ikke gitt

Expl. 1.3 H203 ikke gitt

Expl. 1.4 H204 ikke gitt

Self-react. A/Org. Perox A H240 ikke gitt

Self-react. B/Organic Perox B H241 ikke gitt

HP 2 Oksiderende

Ox. Gas 1 H270 ikke gitt

Ox. Liq. 1/Ox Sol 1 H 271 ikke gitt

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3/Ox. Sol. 2Sol 3 H 272 ikke gitt

HP 3 Brannfarlig

Flam. Gas 1 H 220 ikke gitt

Flam. Gas 2 H 221 ikke gitt

Aerosol 1 H 222 ikke gitt

Aerosol 2 H 223 ikke gitt

Flam. Liq. 1 H 224 ikke gitt

Flam. Liq. 2 H 225 ikke gitt

Flam. Liq. 3 H 226 ikke gitt

Flam. Sol. 1/Flam Sol 2 H 228 ikke gitt

Self-react. CD/ EF/Org. Perox. CD/EF H 242 ikke gitt

Pyr. Liq. 1/ Pyr. Sol. 1 H 250 ikke gitt

Self-heat. 1 H 251 ikke gitt

Self-heat. 2 H 252 ikke gitt

Water-react. 1 H 260 ikke gitt

Water-react. 2/Water-react 3 H 261 ikke gitt

HP4 Irriterende

Skin corr. 1A H 314 1 % Ja

Skin corr. 1A/1B/1C H 315 20 % Ja (Sum 315 + 319)

Eye dam. 1 H 318 10 % Ja

"Skin irrit. 2 Eye Irrit. 2" H 319 20 % Ja (Sum 315 + 319)

HP5 Helseskadelig

STOT SE 1 H370 1 % Nei

STOT SE 2 H371 10 % Nei

STOT SE 3 H335 20 % Nei

STOT RE 1 H372 1 % Nei

STOT RE 2 H373 10 % Nei

Asp. Tox. 1 H304 10 % Ja

1/2

Tabellen fortsetter på neste side...

 konsentrasjonsgrenser som gjelder for ulike 
faresetningskoder er gitt i vedlegg III til direktiv 
2008/98/EF. Tabell 2.2 viser en oversikt over disse 
grenseverdiene per desember 2018.12.18. 
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TABELL 2.2: Oversikt over generiske konsentrasjonsgrenser for farlig avfall per desember 2018

Egenskap Kode(r) for fareklassse/ 
farekategori

Faresetnings-
kode

Konsentrasjons-
grense

Summeres

HP6 Giftig og Meget giftig

Acute Tox. 1 (Oral) H300 0,10 % Ja

Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 % Ja

Acute Tox. 3 (Oral) H301 5 % Ja

Acute Tox. 4 (Oral) H302 25 % Ja

Acute Tox. 1 (Dermal) H310 0,25 % Ja

Acute Tox. 2 (Dermal) H310 2,50 % Ja

Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15 % Ja

Acute Tox. 4 (Dermal) H312 55 % Ja

Acute Tox 1 (Inhal.) H330 0,10 % Ja

Acute Tox 2 (Inhal.) H330 0,50 % Ja

Acute Tox 3 (Inhal.) H331 3,50 % Ja

Acute Tox 4 (Inhal.) H332 22,50 % Ja

HP7 Kreftfremkallende

Carc. 1A H350 0,10 % Nei

Carc. 1B H350 0,10 % Nei

Carc.2 H351 1 % Nei

HP8 Etsende

Skin corr 1A H314 5 % Ja

Skin corr. 1B H314 5 % Ja

Skin corr. 1C H314 5 % Ja

HP9 Smittefarlig Egne regler ikke gitt ikke gitt ikke gitt

HP10 Reproduksjonsskadelig

Repr 1A H360 0,30 % Nei

Repr 1B H360 0,30 % Nei

Repr. 2 H361 3 % Nei

HP11 Arvestoffskadelig

Muta. 1A H340 0,10 % Nei

Muta 1B H340 0,10 % Nei

Muta. 2 H341 1 % Nei

HP12 Utslipp av en akutt giftig 
gass ikke gitt ikke gitt ikke gitt

HP 13 Sensibiliserende
H317 10 % Nei

H334 10 % Nei

HP 14 Økotoksisk

Ozone H420 0,10 % Ja

Aquatic Acute 1 H400 25 % Ja

Aquatic Chronic 1 H410 0,25 % Nei

Aquatic Chronic 2 H411 2,50 % Ja (spes sum)

Aquatic Chronic 3 H412 25 % Ja (spes sum)

Aquatic Chronic 4 H413 25 % Ja (spes sum)

HP 15 Avfall med andre farlige 
 egenskaper ikke gitt

2/2
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2.5 Sammenligne stoffnivåene i avfallet 
med gjeldende grenseverdier
Når nødvendige opplysninger om avfallets stoffsam-
mensetning og gjeldende  grenseverdier  foreligger, 
gjenstår en sammenligning som avdekker hvorvidt 
avfallet inneholder  konsentrasjoner av farlig stoff 
som overskrider en eller flere grenseverdier. Det 
er nok at en enkelt grenseverdi overskrides for 
at avfallet skal klassifiseres som farlig. En viktig 
tilleggsopplysning er at grenseverdiene i vedlegg 
III til Avfallsdirektivet ikke gjelder for metaller og 
legeringer i metallisk form (med unntak av lege-
ringer som er stjernemerket i EAL-listen)(7). Dette 
innebærer at andelen av metalliske grunnstoffer i 
en avfallsmengde som inngår i slike legeringer kan 
trekkes fra når man beregner konsentrasjonen av 
farlige forbindelser i avfallet (13). Det kan like fullt 
se ut som om det er norsk praksis for at konsen-
trasjoner av farlige stoff i metallisk form regnes med 
ved klassifisering av avfallet.

Sammenligningen av konsentrasjonene av farlige 
stoffer som avfallet inneholder med gjeldende 
grenseverdier kompliseres av at det for noen 
grenseverdier kreves en sammenligning med 
konsentrasjonen av enkeltstoffer, mens det i andre 
tilfeller kreves at konsentrasjonen av flere stof-
f er innen samme faresetningkode summeres til 
en totalkonsentrasjon. Summeringen skal dess-
uten kun gjøres for stoffer som overskrider en gitt 
avskjæringsverdi (cut off value). Det finnes også 
tilfeller hvor regelverket krever summasjon av 
stoffkonsentrasjoner på tvers av ulike faresetnings-
koder, eksempelvis for HP4 og HP14.

En annen kompliserende faktor er at samme 
faresetningskode i noen tilfeller benyttes for flere 
fareklasser/farekategorier og med til dels forskjellig 
grenseverdi. Dette gjelder blant annet for fare-
setningskodene H300, H310, H314 og H330. Av 
denne grunn er det nødvendig å gjøre nødvendig 
avsjekking mot både fareklasse/kategori og fare-
setningskode når man bestemmer grenseverdien 
som et farlig stoff skal kontrolleres mot.

I tillegg til grenseverdiene som følger av fare-
setningskodene som stoffer av avfallet er knyttet 
til gjelder også en del grenseverdier for spesielle 
POP-forbindelser. Disse grenseverdiene er gitt 
direkte i vedlegg 2 til Avfallsforskriften kapittel 11 
om farlig avfall.   

En betydelig utfordring i arbeidet med å sammen-
ligne stoffnivå i avfallet med gjeldende grensever-
dier er det faktum at grenseverdiene er gitt for 
kjemiske forbindelser, mens opplysninger om 

 avfallets stoffsammensetning i mange tilfeller er 
gitt på grunnstoffnivå. Det er særlig aktuelt i til-
feller hvor man baserer seg på analyseresultater 
fra laboratorietester for å beskrive avfallets stoff-
sammensetning. Utfordringen er normalt mindre 
for  organiske stoffer hvor måleverdiene normalt 
refererer til unike enkeltforbindelser. Like fullt vil det 
for også organiske forbindelser kunne være utford-
rende dersom en vurdering forutsetter sammen-
ligning mellom enkeltstoffer og stoffgrupper eller 
isomerer. For  uorganiske forbindelser er samme 
oppgave mer komplisert ettersom måleverdiene 
normalt foreligger på grunnstoffnivå, og samme 
grunnstoff potensielt kan inngå i flere ulike forbin-
delser med varierende farlighet. Hvis man eksem-
pelvis har opplysninger om at avfallet inneholder 
sink, bly klor og oksygen innebærer dette en teo-
retisk mulighet for at disse grunnstoffene forekom-
mer i minst følgende forbindelser: sinkoksid, 
sinkklorid, blyoksid og blyklorid. En kjemisk analyse 
som med sikkerhet gir svar på hvilke forbindelser 
disse grunnstoffene reelt sett forekommer i er svært 
krevende, og ligger utenfor hva som realistisk sett 
kan forlanges ved klassifisering av farlig avfall. 

Den faktiske sammensetningen av kjemiske 
forbind elser som et grunnstoff inngår i vil variere 
ikke bare mellom ulike avfallsmengder, men også 
innen en enkelt avfallsmengde. Det kan være til-
nærmet umulig å beregne denne sammen setningen 
helt nøyaktig og sikkert. Av denne grunn er det 
nødvendig å gjøre visse forenklede antagelser om 
avfallet basert på kunnskap om avfallets kjemiske 
egenskaper. I praksis innebærer dette å velge ut 
et sett med mest mulig representative referanse-
forbindelser som man kan dokumentere er domi-
nerende i avfallet, og som har fareegen skaper 
som gir mulighet for en konservativ vurdering av 
avfallets farlighet. En konservativ fare vurdering 
innebærer at det så langt det er mulig velges 
referanseforbindelser som foreligger i den farligste 
form som grunnstoffet i praksis kan foreligge i  innen 
avfallet. Det må også være en forutsetning for valg 
av referanseforbindelser at disse er registeret i 
C&L-inventory. 

I tillegg til vurderinger av avfallets stoffsammenset-
ning opp mot gjeldende grenseverdier knyttet til 
faresetningskoder i C&L-inventory må stoffsam-
mensetningen også sjekkes mot grenseverdiene 
for POP-forbindelser angitt i Vedlegg II til Avfallsfor-
skriftens kapittel 9 om farlig avfall.
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TABELL 2.3: Grenseverdier for POP-forbindelser i avfall fra vedlegg II i Avfallsforskriftens kap 9

Stoff CAS-nr. Grenseverdi

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) 15 μg/kg, 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4 klorfenyl)etan) 50-29-3 50 mg/kg

Klordan 57-74-9 50 mg/kg

Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan

58-89-9 50 mg/kg

319-84-6 50 mg/kg

319-85-7 50 mg/kg

608-73-1 50 mg/kg

Dieldrin 60-57-1 50 mg/kg

Endrin 72-20-8 50 mg/kg

Heptaklor 76-44-8 50 mg/kg

Heksaklorbenzen 118-74-1 50 mg/kg

Klordekon 143-50-0 50 mg/kg

Aldrin 309-00-2 50 mg/kg

Pentaklorbenzen 608-93-5 50 mg/kg

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og andre 50 mg/kg

Mirex 2385-85-5 50 mg/kg

Toksafen 8001-35-2 50 mg/kg

Heksabrombifenyl 36355-01-8 50 mg/kg

Dekabromdifenyleter 1163-19-5 2500 mg/kg

Heksabromsyklododekan 25637-99-4 2500 mg/kg

2.6 Generelle råd for forenkling av 
 arbeidet med å klassifisere farlig avfall
Som det fremgår av foregående gjennomgang er 
regelverket som beskriver hvordan farlig avfall skal 
klassifiseres svært omfattende og komplisert, og 
innebærer mange krevende vurderinger og bereg-
ninger som forutsetter dyptgående forståelse både 
innen jus/avfallsregelverk og fysikk/kjemi. Om egen 
organisasjon mangler nødvendig kompetanse på 
disse områdene vil det være helt avgjørende å 
søke bistand fra ekstern ekspertise om en ønsker 
sikkerhet for at klassifiseringsarbeidet utføres på 
en korrekt måte. Av samme grunn er det viktig å ha 
gode hjelpeverktøy å støtte seg til, og at arbeidet 
baserer seg på bruk av maler og sjekklister som 
sørger for at nødvendig systematikk blir ivaretatt. 
Som tidligere nevnt finnes det veiledere på flere 
nivåer. I tillegg til EUs veileder har flere land 
utarbeidet nasjonale veiledere, hvor den danske 
veilederen kanskje er spesielt verdt å merke seg. I 
Norge har Miljødirektoratet lagt ut en enkel beskriv-
else av de viktigste operasjonene i klassifiseringar-
beidet på sin hjemmeside (10). I tillegg har Norsk 
Forening for Farlig Avfall og Forum for Miljøkartleg-
ging og -Sanering utarbeidet en egen veileder som 

er mer utfyllende enn Miljødirektoratets beskrivelse 
(11). Denne veilederen inneholder i tillegg et exel-
basert støtteverktøy som blant annet inneholder en 
oversikt over gjeldende grenseverdier for ulike fare-
setningskoder og en liste med mange av de mest 
aktuelle stoffene som gjør avfall farlig hvor man kan 
hente nødvendige opplysninger til klassifiserings-
arbeidet uten å måtte gå veien om C&L-inventory. 
Et mindre utviklet regnearksbasert støtteverktøy 
finnes også nedlastbart som vedlegg til den danske 
veilederen for klassifisering av farlig avfall.

Når mer enn ett farlig stoff inngår i vurderingen av 
hvorvidt en avfallsmengde skal klassifiseres som 
farlig er det sterkt å anbefale at man benytter en 
regnearksmatrise eller et tilsvarende verktøy for 
å gjøre nødvendige sammenligninger av avfallets 
stoffinnhold opp mot gjeldende grenseverdier. Dette 
blir om mulig enda viktigere når avfallet inneholder 
stoffer som er knyttet til faresetningskoder som 
krever summasjon av konsentrasjonen av flere stof-
fer opp mot en enkelt grenseverdi. 

Her følger et forslag til en forenklet prosedyre for 
klassifisering av farlig avfall:
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2.6.1 Forslag til prosedyre for beste praksis ved 
klassifisering av farlig avfall

Innledende vurdering av tilgjengelig 
 kompetanse
1. Start med å vurdere hvorvidt utførende  personell 

har nødvendig kompetanse til å forstå  vesentlige 
detaljer i gjeldende regelverk, og til å gjøre 
kjemiske og praktiske vurderinger  inkludert 
støkiometriske beregninger som inngår i 
klassifiserings arbeidet.

2. Dersom man finner at man mangler kompetanse 
søkes bistand fra miljøer med nødvendig 
ekspertise. NFFA tilbyr eksempelvis opplærings-
kurs i klassifisering av farlig avfall. 

Klassifisering etter den europeiske avfallslisten
3. Finn riktig(e) inngang(er) for avfallet i den euro-

peiske avfallslisten (EAL-listen).
4. Dersom avfallet kun har ikke-stjernemerket inn-

gang behandles avfallet videre som ikke farlig 
avfall.

5. Dersom avfallet har kun stjernemerket inngang 
behandles avfallet videre som farlig.

6. Dersom avfallet både har stjernemerket og 
ikke stjernemerket inngang i EAL-listen (speil-
inngang), eller ikke lar seg plassere i denne 
listen følges påfølgende sjekkpunkter i denne 
prosedyren.

Klassifisering etter faresetningskoder og til-
hørende grenseverdier
7. Beskriv avfallets stoffsammensetning basert på 

tilgjengelig dokumentasjon (emballasjemerking, 
sikkerhetsdatablader, etc.).

8. Dersom avfallets stoffsammensetning ikke lar 
seg tilfredsstillende beskrive utfra tilgjengelig 
dokumentasjon foretas en analyse av avfallets 
kjemiske sammensetning.

9. Dersom analyseresultatene er oppgitt på 
grunnstoffnivå og det er grunn til å forvente at 
grunnstoffene inngår i kjemiske forbindelser 
bestemmes de kjemiske forbindelsene basert på 
tilgjengelig kunnskap om avfallets opprinnelse 
og videre behandling. Nødvendige støkiome-
triske beregninger utføres for å konvertere fra 
grunnstoffkonsentrasjoner til konsentrasjoner av 
stoffer som grunnstoffene inngår i. Andelen av 
metaller som inngår i legeringer som ikke i seg 
selv er klassifisert som farlig kan trekkes fra når 
man beregner konsentrasjoner av farlige stoffer 
som metallene kan inngå i.

10. Fareklasser/kategorier, faresetningskoder og 
tilhørende grenseverdier for enkeltstoffene som 
avfallet er vist å inneholde hentes fra tilgjen-
gelige kilder. Dersom disse opplysningene ikke 

finnes i tilgjengelig i regnebaserte oppslags-
verk (eksempelvis NFFA-veilederen) hentes 
de samme opplysningene fra C&L-inentory og 
Avfallsforskriften med tilhørende vedlegg. 

11. Sett opp en matrise hvor farlige stoffer som 
avfallet er vist å inneholde legges inn og kobles 
til faresetningskoder og tilhørende grensever-
dier på en måte som muliggjør kontroll mot 
grenseverdier både for konsentrasjoner av 
enkeltstoff og grupper av stoff som er knyttet til 
samme fareklasse/kategori og faresetningskode.

12. Hvis en eller flere grenseverdier overskrides 
klassifiseres avfallet som farlig og behandles 
deretter.

Klassifisering av farlig avfall gjennom flere trinn 
I flere veiledere for klassifisering av farlig avfall 
anbefales en trinnvis klassifiseringsoperasjon hvor 
første fase innebærer en generell beskrivelse av 
den elementære sammensetningen av avfallet 
(13). På bakgrunn av grunnstoffsammensetningen 
settes det deretter opp et worst-case scenario hvor 
avfallet grunnstoffene settes sammen i de farligst 
tenkelige forbindelsene. Dersom dette worst-
case scenariet ikke medfører klassifisering som 
farlig  avfall avsluttes klassifiseringsoperasjonen 
og  avfallet håndteres videre som ordinært avfall. 
Dersom avfallet i worst-case scenariet klassifi-
seres som farlig avfall gjenstår en avsluttende 
vurdering hvor det samme avfallet vurderes under 
mer  realistiske betingelser. Det er den endelige 
vurderingen i trinn tre som til slutt avgjør hvordan 
 avfallet klassifiseres. Metoden beskrives blant 
annet i en rapport fra  Energy Research Centre 
(ERC) i Nederland, og egner seg først og fremst for 
 uorganiske for bindelser (13). Samme tenkemåte 
synes også å ligge til grunn for vurderingsmetoden 
som Avfall Norge presenterte i sin rapport fra 2018 
(5) og Avfall Sverige sitt  exelverktøy for klassifi-
sering av askerester (5).

For øvrig vises det til flytdiagram i figur 2.1 for en 
oversikt over hovedtrinnene i prosedyren som er 
beskrevet.
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Ved fyring med avfallsbrensel i et mod-
erne forbrenningsanlegg oppstår flere 
typer aske og rester fra rensing av røyk-
gassene. Figur 3.1 viser hovedstrømmer 
av materialer og stoffer som passerer 
gjennom forbrenningsanlegget.

I brennkammeret forbrennes avfallsbrenselet 
med tilførsel av luft under avgivelse av varme og 
røykgasser. I tillegg avsettes aske som er kjemiske 
produkter som oppstår i forbrenningsprosessen 
eller ikke-brennbare materialer som passerer 
gjennom forbrenningsprosessen mer eller mindre 
 uforandret. Asken som oppstår i brennkammeret 
kalles bunnaske, og fjernes fra brennkammeret 
med et utmatingssystem for transport til deponi. 
Ved våt utmating bråkjøles bunnsaken i vann som 
dels konsoliderer støvpartikler og dels støtter den 
senere modningsprosessen. Sammenlignet med 
tørr utmating reduseres imidlertid muligheten for 
effektiv utsortering av metaller (1). Flygeaske er 
askepartikler som følger røykgassene og samles 
opp i filtre og sykloner. Sammen med røykgas-
ser som har reagert med rensekjemikalier danner 
flygeaske et avfall som kalles røykgassrenserester 
(RGR). 

Selve forbrenningen skjer i mange tilfeller på en 
rist hvor avfallet innledningsvis gjennomgår tørk-
ing og pyrolyse. Pyrolyse innebærer frigivelse 
av brennbare gasser og forkulling av organisk 
materi ale. Videre forbrenning skjer deretter både 
i gassfasen og i det gjenværende faste materialet 
hvor de høyeste temperaturene vil forekomme i 
gassfasen. Luft tilføres dels opp gjennom risten 
som avfallsbrenselet hviler på (primærluft) og dels 
direkte til brenngassene som frigjøres og stiger opp 
i et rom over risten (sekundærluft) (1). Utbrenning 
av det faste materialet skjer ved lavere temperatur 
og over lengre tid enn for gassfasen, og vil typisk 
ta en til to timer. I tilfeller med våt slaggoppsamling 
vil bunnasken bråkjøles med vann slik at videre 
glødeforbrenning av uforbrent materiale og andre 
høytemperaturprosesser stopper opp. 

3.1 Bunnaske
Bunnaske oppstår som tidligere beskrevet i 
brennkammeret i forbrenningsanlegget. For hvert 
tonn avfall som forbrennes gjenfinnes typisk 

3. KLASSIFISERING AV ASKERESTER FRA AVFALLS-
FORBRENNINGSANLEGG
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Figur 3.1 Material og stoffstrømmer gjennom et avfallsforbrennings
anlegg 

 mellom 150 og 200 kg som bunnaske (1). Bunn-
askens egenskaper og kjemiske sammensetning 
avhenger mye av type avfallsbrensel, temperaturen 
og oppholdstiden for avfallet i brennkammeret, 
samt hvordan askerestene håndteres i etterkant 
av forbrenningen. Bunnaske vil i praksis være 
 uorganiske kjemiske forbindelser med krystallinsk 
struktur og lavt restnivå av organisk materiale. 
Nivåene av organiske reststoffer i bunnasken 
er en funksjon av hvor fullstendig forbrenningen 
har vært, og ønskes så lave som mulig ettersom 
organisk stoff blant annet kan bidra til økt utlek-
king av forurensning (1). Det er derfor satt et krav 
i Avfallsforskriften om maksimalt innhold av TOC i 
bunnaske på 3% eller et glødetap på mindre enn 
5% av materialets tørrvekt.

Mesteparten av TOC i askerester er vist å være 
inert kull, mens bare en mindre andel finnes i form 
av organiske stoffer med varierende egenskaper 
både med tanke på skadepotensiale og utlekkings-
evne (16). Typiske forbindelser utenom kull er 
alifatiske alkaner og syrer. I utlekkingsvann finnes 
gjerne høymolekylære humuslignende forbindelser. 
Nivåene av dioksiner og furaner i bunnasker er 
normalt svært lave (typisk i området ng/kg TEQ) 
(16). Nivåene av PAH forbindelser derimot er vist å 
kunne variere forholdsvis mye.

Bunnaskemineralene vil ved tilstrekkelig høy 
forbrenningstemperatur kunne gjennomgå en 
sintringsprosess som binder askepartikler sam-
men til større konglomerater, og domineres normalt 
av silisium, kalsium og aluminium, og kan i visse 
sammenhenger inneholde nivåer av tungmetaller 
som medfører klassifisering som farlig avfall. Typisk 
elementsammensetning i bunnaske er vist i tabell 
3.1.
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TABELL 3.1: Typisk elementsammensetning i bunnaske.  Kilde: Allaska-databasen Energiforsk.

é= forhøyet nivå sammenlignet med flygeaske. ê= lavere nivå sammenlignet med flygeaske. è= ingen betydelig forskjell.  
Doble piler angir store nivåforskjeller. 

Sam.lig. m. flygeaske Data Unit Median Average Min Max

é SiO2 vekt% 37,00 38,90 0,06 73,00

ê CaO vekt% 12,40 15,00 4,29 133,00

è Al2O3 vekt% 10,30 9,74 2,88 18,10

é Fe2O3 vekt% 3,85 6,28 2,26 17,50

é Fe vekt% 5,03 4,58 0,00 7,51

è Na2O vekt% 4,04 3,94 0,27 8,53

ê K2O vekt% 1,68 2,00 0,96 5,63

è MgO vekt% 1,94 1,93 0,93 3,63

è TiO2 vekt% 1,05 1,10 0,14 3,20

êê S vekt% 0,46 0,88 0,00 4,75

è P2O5 vekt% 0,82 0,70 0,10 1,78

êê Cl vekt% 0,33 0,58 0,01 3,10

è P vekt% 0,53 0,45 0,00 0,81

êê Zn vekt% 0,33 0,42 0,06 1,13

è Cu vekt% 0,27 0,37 0,01 1,42

è MnO2 vekt% 0,30 0,23 0,10 0,30

è MnO vekt% 0,12 0,21 0,07 1,36

è Ba vekt% 0,14 0,15 0,00 0,45

êê Pb vekt% 0,089 0,116 0,026 0,667

è N-tot vekt% 0,10 0,10 0,10 0,10

è Cr vekt% 0,0377 0,0443 0,0053 0,2180

è Sr vekt% 0,0302 0,0341 0,0222 0,0632

è Zr vekt% 0,0204 0,0242 0,0018 0,1230

è B vekt% 0,0120 0,0211 0,0047 0,2740

ê Sn vekt% 0,0130 0,0143 0,0020 0,0636

è Ni vekt% 0,0093 0,0128 0,0013 0,0630

é V vekt% 0,0048 0,0125 0,0027 0,5640

ê Sb vekt% 0,0083 0,0106 0,0001 0,0393

è W vekt% 0,0060 0,0082 0,0050 0,0210

ê As vekt% 0,0081 0,0038 0,0055 0,0017

è Co vekt% 0,0025 0,0028 0,0007 0,0097

è Mo vekt% 0,0020 0,0023 0,0003 0,0079

è Tl vekt% 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020

è La vekt% 0,0016 0,0020 0,0007 0,0039

è Y vekt% 0,0018 0,0019 0,0013 0,0027

êê Li vekt% 0,0012 0,0012 0,0010 0,0013

è Nb vekt% 0,0008 0,0010 0,0005 0,0026

êê Cd vekt% 0,0004 0,0006 0,0000 0,0043

è Se vekt% 0,0000 0,0005 0,0000 0,0020

è Sc vekt% 0,0004 0,0004 0,0002 0,0024

è Be vekt% 0,0002 0,0002 0,0001 0,0003

ê Hg vekt% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001
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Bunnaske vil normalt ha stor spredning i partikkel-
størrelse fra fint støv til grus, og vil ha et utseende 
og mekaniske egenskaper som ligner på sandig 
grus (2). Figur 3.2 viser typisk utseende til bunn-
aske.

Askepartiklene har en porøs form, og vil normalt ha 
innblandet glasskår, keramikkbiter og nedsmeltede 
metallklumper. Bunnaske fra europeisk avfallsfor-
brenning vil typisk inneholde 7–15 % jernholdige 
metaller og 1–2 % ikke-jernholdige metaller som i 
praksis vil være aluminium og kobberlegeringer (1). 
Ved forbehandling av bunnasken før deponering vil 
ofte metallklumper sorteres ut, dels av hensyn til 
gjenbruksverdien i metallene, og dels for å forbedre 
deponeringsegenskapene til bunnasken. Metaller 
som passerer gjennom en en forbrennings prosess 
vil i varierende grad gjennomgå nedsmelting og 
kjemisk omdanning inkludert oksidering. Dette 
inne bærer at metall utsortert fra bunnaske i mange 
tilfeller har lavere kvalitet enn avfallsbrenselet opp-
rinnelig inneholdt. Utsortering skjer i stor grad ved 
hjelp av magnetfelt og gravimetri (1).

Fersk bunnaske er ofte sterkt basisk, og kan inne-
holde kjemisk ustabile komponenter, inkludert 
oksiderbare metaller. Ved modning av asken tillates 
kjemiske reaksjoner å løpe ut under kontrollerte 
betingelser som muliggjør endelig deponering av 
stabilisert bunnaske med gunstigere utlekkings-
egenskaper enn fersk bunnaske. Eksempelvis vil 
metallisk aluminium kunne reagere til aluminium-
oksid som følge av kontakt med vann og de 
 alkaliske betingelsene som bunnasken normalt byr 
på, og føre til et noe utvidet askevolum.  Typiske 
reaksjoner som bunnasken gjennomgår under 
modningsprosessen er karbonatisering og hy-
dratisering. Karbonatisering innebærer at kalsiu-
moksid reagerer med karbondioksid i atmosfæren 
til kalsiumkarbonat. Hydratisering innebærer at 
vann reagerer med oksider til hydroksider. Begge 
disse reaksjonene vil normalt stabilisere asken og 
redusere potensialet for utlekking. I tillegg vil mod-
ningsprosessen normalt medføre en reduksjon av 
pH fra sterkt basisk ned mot nøytralt nivå. 
 
Visse typer bunnaske har egenskaper som 
 muliggjør anvendelse som råstoff for veibygging 
og utfyllingsformål. Dette forutsetter nødvendige 
 mekaniske egenskaper og begrenset evne til 
 utlekking av skadelig forurensning. 

Metalliske materialer i avfallsbrenselet vil i vari-
erende grad smelte, fordampe oksideres eller 
 reduseres under forbrenningsprosessen  avhengig 
av metallenes smelte- og kokepunkt samt 

Figur 3.2 Bunnaske.

Figur 3.3 Sentrale metallers plassering i den elektrokjemiske 
spenningsrekken.

 plassering i den elektrokjemiske spenningsrekken 
og betingelsene som forbrenningen skjer under. I 
bunnaske vil man av denne grunn ofte gjenfinne 
uedle metaller i en mer oksidert form enn i avfalls-
brenselet. På samme måte vil man ofte gjenfinne 
edle metaller uforandret eller mer redusert enn i 
avfallsbrenselet. Enkelte uedle metaller og leger-
inger danner beskyttende oksidsjikt som begrenser 
oksidasjon videre innover i metallpartikkelen. Figur 
3.3 viser sentrale metallers plassering i den elek-
trokjemiske spenningsrekken.

ØKENDE
EDELHET

Gull (Au)
Kvikksølv (Hg)
Sølv (Ag)
Kobber (Cu)
Bly (Pb)
Nikkel (Ni)
Kobolt (Co)
Jern (Fe)
Krom (Cr)
Sink (Zn)
Aluminium (Al)
Magnesium (Mg)
Natrium (Na)
Kalsium (Ca)
Kalium (K)



32 |   METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER | 33

AVFALL NORGE-RAPPORT 3-2019

april 2019

Sterkt uedle metaller som natrium, kalium og kal-
sium vil i nær sagt alle tilfeller foreligge i  oksidert 
form, i stor grad som oksider. Uedle metaller 
som aluminium, sink og jern vil forekomme både 
i  oksidert og metallisk form. Andelen metallisk 
materiale øker med økende partikkelstørrelse. Edle 
metaller som gull og sølv vil i stor grad passere 
gjennom forbrenningsprosessen ureagert og gjen-
finnes i bunnasken i metallform. 

Potensialet for oksidasjon av rene metaller øker 
utover i forbrenningsprosessen ettersom tempera-
turen stiger og det faste brenselet i minkende grad 
beskyttes mot oksidasjon av brenngasser som 
frigjøres under pyrolysen. Oksidasjonsprosessene 
kan potensielt også fortsette i bunnasken etter at 
forbrenningsprosessen har opphørt, spesielt ved 
kontakt med vann og CO2.

Ved midlertidig underskudd av oksygen kan det 
dannes reduserende gasser som eksempelvis 
karbonmonoksid som vil kunne føre til reduksjon 
av metaller som ellers vil forblitt oksidert. Oksiderte 
metaller vil i stor grad foreligge i form av oksider, og 
i mindre grad som sulfater. Substitusjonsreaksjoner 
med HCl vil i noen grad kunne omdanne stabile 
oksider og sulfater til mer flyktige klorider som i 
 økende grad vil følge røykgassene og kan gjen-
finnes i flygeasken. Små partikler med tilsvarende 
stor overflate vil oksideres langt mer effektivt enn 
større partikler.  

Miljøstyrelsen i Danmark anslår at følgende andeler 
av ulike metaller i metallisk form i typisk bunnaske.

3.1.1 Klassifisering av bunnaske som farlig 
avfall, forslag til fremgangsmåte
Klassifisering av bunnaske fra avfallsforbrenning 
begynner som for annet avfall med valg av inngang 
i EAL-listen. To innganger er normalt aktuelle. Dette 
er:

19 01 11*: Bunnaske og slagg som inneholder 
farlige stoffer.

19 01 12: Annen bunnaske og slagg enn dem nevnt 
i 19 01 11.

I og med at 19 01 11 er stjernemerket og 19 01 12 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som in-
nebærer at askerestene i prinsippet må undersøkes 
nærmere for å kunne klassifiseres. 

Klassifisering av bunnaske i forhold fareegens-
kapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brann-
farlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) og 

TABELL 3.2: Andel av ulike metaller i metallisk form 
i bunnaske (Miljøstyrelsen 2015)(1)

Grunnstoff Andel i metallform i 
avfallsbrensel (%)

Andel på metall-
form i askerest (%)

Gull 100 100

Kvikksølv 0 0

Sølv 95 100

Kobber 80 90

Bly 70 60

Nikkel 80 90

Jern 85 90

Krom 70 85

Sink 79 50

Aluminium 25 80

15 (andre farehensyn) forutsetter vurderinger av 
avfallet som helhet og tar ikke utgangspunkt i 
enkeltforbindelser som avfallet inneholder. Klassifi-
sering av bunnaske i forhold fareegenskapene 1 
(eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brannfarlig) er lite 
relevant ettersom askerestene er et resultat av en 
forbrenningsreaksjon.  Klassifisering av bunnaske 
i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) er også 
svært lite aktuelt ettersom de høye temperaturene i 
forbrenningsprosessen i praksis vil å destruert alle 
potensielle mikroorganismer som avfalls brenselet 
opprinnelig kan ha inneholdt. Klassifisering av 
askerester i forhold fareegenskap, 12 (avgir giftig 
gass) kan være aktuell for bunnasker som kan avgi 
ammoniakk. Ammoniakkgass vil typisk kunne drives 
ut av bunnasken ved kontakt med fuktighet i kom-
binasjon med høy pH (5). Klassifisering av aske-
rester i forhold fareegenskap 15 (Andre farehensyn) 
synes lite aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk or-
gantoksitet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfremkallende), 
8 (etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 11 (mu-
tagent), 13(allergifremkallende) og 14 (økotoksisk) 
forutsettes det vurderinger basert på stoffnivå i av-
fallet. Askerester skiller seg fra mange andre typer 
avfall ved at nøyaktig beskrivelse av den kjemiske 
sammensetningen til avfallet er svært krevende. 
Selv i tilfeller hvor man har nøyaktige kjemiske 
laboratorieanalyser vil det være en betydelig utfor-
dring å bruke analyseresultatene på grunnstoffnivå 
til sikkert og nøyaktig angi konsentrasjoner av de 
kjemiske forbindelsene som grunnstoffene inngår 
i. Eksempelvis vil grunnstoffet bly normalt kunne 
inngå i både oksid-, klorid- og sulfatforbindelser 
med til dels ulik giftighet og utlekkingsevne i tillegg 
til at det kan forekommes som metallegering eller 
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løst i faste faser av jern eller kalsium. Av denne 
grunn er klassifisering av askerester som farlig 
avfall en mer komplisert operasjon enn tilsvarende 
klassifisering av andre typer avfall hvor kjemisk 
sammensetning er kjent og sikkert anslått. 

En annen utfordring ved klassifisering av aske-
rester er det faktum at viktige egenskaper som 
pH, kjemisk sammensetning og utlekkingsegen-
skaper vil endre seg over tid. Fersk aske vil typisk 
ha høyere pH, større andel av skadelige stoffer 
og høyere utlekkingspotensiale enn modnet aske. 
Avhengig av hvilket tidspunkt asken testes vil man 
derfor kunne komme til forskjellig konklusjon med 
tanke på hvorvidt asken er å anse som farlig avfall. 
Bunnaske vil normalt gjennomgå forbehandling 
før endelig deponering som i praksis medfører økt 
stabilitet og lavere andel skadelige forbindelser. 
Det er derfor vanlig praksis å teste bunnaske etter 
at forbehandling og mellomlagring er gjennomført, 
men før endelig deponering (12). 

Det er ikke identifisert POP-forbindelser i askeres-
tene over grenseverdiene som er angitt i vedlegg til 
Avfallsforskriften kap 9 om farlig avfall.

Laveste grenseverdi som er gitt i vedlegg III til 
kapittel 11 i Avfallsforskriften er 0,1 % eller 1000 
mg/kg. 

I Avfall Norges rapport Basiskarakterisering av 
bunnaske fra forbrenning av avfall i Norge fra 
2015 beskrives resultatene av tester av bunnaske 
fra norske avfallsforbrenningsanlegg. Både fersk 
og moden aske fra norske avfallsforbrenningsan-
legg ble analysert og vurdert opp mot gjeldende 
grenseverdier. Det ble ikke funnet noen tilfeller av 
bunnaske som var aktuelle å klassifisere som farlig 
avfall (12). Bly, barium, kobber, krom, mangan og 
og sink ble funnet i nivåer som ble ansett som ak-
tuelle å ta hensyn til. Rapporten konkluderte videre 
med at klorid, sulfat, LOC (løst organisk karbon), 
krom, molybden og antimon er av størst betydning 
å følge med på i forbindelse med senere verifikas-
joner av denne vurderingen.

Basert på anbefalingene i Avfall Norge-rapporten 
fra 2015 og stoffkonsentrasjonene som er angitt i 
tabell 3.1 kommenteres følgende grunnstoffer med 
tanke på hvorvidt de vurderes som aktuelle å ta 
hensyn til ved klassifisering av bunnaske som farlig 
avfall. 

Antimon
Det er identifisert fem aktuelle antimon-
forbindelser med faresetningskoder som 
potensielt kan være tilstede i bunnaske. 

Dette er antimon(III) oksid, antimon(V)oksid, 
antimon(III)sulfat, antimon(III)klorid, og antimon(V)
klorid. Grenseverdiene er med ett unntak enten 1 
% eller 2,5%. I en utredning fra Avfall Sverige er 
antimon(III)klorid funnet å være mest aktuell som 
referanseforbindelse for askerester(5). Grensever-
dien for antimon(III)klorid er 1%.

Bly
Bly vil i bunnaske forekomme i konsen-
trasjoner tett opp mot, og i noen tilfeller 
over gjeldende grenseverdier for farlig 

avfall. Dette gjør bly til et viktig stoff å ha med i vur-
deringen når bunnaske skal vurderes med tanke på 
klassifisering som farlig avfall. Blyheksafluorsilikat, 
blyhydrogenarsenat, blykromat, blysulfokormat-
gul, blykromatmolybdatsulfatrød er eksempler 
på  skadelige blyforbindelser som tidligere under-
søkelser har vist det er lite sannsynlig at bly 
forekommer i innenfor nevneverdige nivåer(12). 
Derimot forventes en betydelig andel av blyet i 
asken å foreligge enten i metallisk form eller som 
oksid eller klorid. 

Barium
Det er identifisert seks aktuelle barium-
forbindelser med faresetningskoder som 
potensielt kan være tilstede i bunnaske. 

Dette er barium (metall), bariumoksid, bariumhy-
droksid, bariumklorid, bariumsulfid og bariumsulfat. 
For bariumsulfat (10%) og bariumsulfid (22,5 %) er 
grenseverdiene for høye til at overskridelse er mulig 
å forestille seg ut fra bariumnivåene man finner i 
bunnaske. Det anses som overveiende sannsynlig 
at barium i hovedsak forekommer som oksid og 
eventuelt sulfat. Bariumoksid er forbundet med 
laveste grenseverdi av bariumforbindelsene på 1 
%.

Kobber
Det er identifisert ni aktuelle kobber-
forbindelser med faresetningskoder som 
potensielt kan være tilstede i bunnaske. 

Dette er kobberklorid, kobberdiklorid, kobber(I)ok-
sid, kobber(II)oksid, kobberhydroksid, kobbersulfid, 
kobbersulfat og kobbernaftenat i tillegg til kobber-
metall. For kobbersulfid er grenseverdien 25 %. For 
øvrige kobberforbindelser er grenseverdien 0,25 %. 
Kobberoksid og kobberklorid/kobbersulfat vurderes 
å være de mest sannsynlige forbindelsene som 
 kobber forekommer i i bunnasken, men en bety-
delig andel finnes antakelig også i metallisk form.

Antimon

51

Sb

Barium

56

Ba

Kobber

29

Cu

Bly

82

Pb
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Krom
Det er identifisert 12 aktuelle krom-
forbindelser med faresetningskoder som 
potensielt kan være tilstede i bunnaske. 

Fordi krom forekommer i to av sine mest vanlige 
oksidasjonstrinn (treverdig og seksverdig) med 
svært forskjellig toksitet, hvor seksverdig krom er 
farligst, vil grenseverdier for seksverdige krom-
forbindelser (0,1 %) i all hovedsak være lavere enn 
for treverdige kromforbindelser(2,5%).

Ved høy pH vil normalt krom termodynamisk være 
mest stabilt som seksverdig form. Tilstedeværelse 
av jernoksider eller jernhydroksider vil imidlertid 
bidra til at treverdig krom dominerer gjennom å 
stabilisering i jern(hyd)roksid i fast løsning (3).

Mangan 
Det er identifisert tre aktuelle mangan-
forbindelser med faresetningskoder 
som teoretisk kan være tilstede i bunn-

aske. Dette er mangandioksid, mangansulfat og 
kaliumpermanganat med grenseverdier på hen-
holdsvis 22,5%, 2,5% og 0,25%. For manganok-
sid er grenseverdien for høy til at mangannivået 
i askerester gir mulighet for overskridelse. Det er 
anses også som svært usannsynlig at mangan 
skal forekomme som sulfat over 2,5 %. Kaliumper-
manganat er et oksidasjonsmiddel som med høy 
sannsynlighet vil dekomponere/oksideres til ok-
sid i forbrenningsprosessen. Overskridelse av 
grenseverdier for manganforbindelser i bunnaske 
anses derfor som helt usannsynlig. 

Molybden
Det er identifisert fire aktuelle molybden-
forbindelser med faresetningskoder som 
potensielt kan være tilstede i bunnaske. 

Dette er molybdentrioksid molybden(III)klorid, mo-
lybdendisulfid og molybden (metallisk). Grensever-
diene er for alle stoffene på 1 %.  I en utredning fra 
Avfall Sverige er molybden(VI)oksid funnet å være 
mest aktuell som referanseforbindelse for aske-
rester (5). 

Sink
Det er identifisert til sammen seks aktu-
elle sinkforbindelser med faresetnings-
koder som potensielt kan være tilstede 

i bunnaske. Dette er sinkoksid, sinkhydroksid, sink 
klorid, sinkkromat, sinkperoksid og sinkpulver. 
For alle sinkforbindelsene unntatt sinkkromat er 
gjeldende grenseverdi 0,25 %. For sinkkromat er 
grenseverdien 0,1 %. 

Mangan

25

Mn

Molybden

42

Mo

Sink

30

Zn

Krom

24

Cr
I bunnaske er sinkforbindelser vist å i stor grad 
å foreligge som silikater, med mindre mengder 
 oksider og hydroksider (15).

Tabell 3.3 inneholder en sammenligning av nivåene 
av ulike uorganiske forbindelser i bunnaske i 
forhold til gjeldende grenseverdier. Datagrunnlaget 
er hentet fra Allaska-databasen og bygger på alle 
prøver tatt av forbrenning av husholdningsavfall. 
Sammenligningen mot grenseverdier er gjort både i 
forhold til gjennomsnittskonsentrasjoner og i forhold 
til maksimumsverdiene som datagrunnlaget inne-
holder. 
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TABELL 3.3: Sammenligning av nivåene av ulike uorganiske forbindelser (gjennomsnitt- og maksimalverdier) i bunnaske i forhold til gjeldende grenseverdier

Acute 
Tox. 2 
(oral)

Skin 
corr 1A

Skin 
corr 1A, 
1B, 1C

Sum 
H315 og 

H319

Acute 
Tox 2 

(Inhal.)
Sum 
310 
+311 
+312

Sum 
310 
+311 
+312 
+313Stoff Unit Median Avg. Min Max 300 301 302 311 314 314 315 317 319 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 372 373 400 410 411 413

As vekt% 0,004 0,005 0,002 0,018

As2O3 vekt% 0,010 0,015 0,004 0,048 û û û û û û û
As2O5 vekt% 0,012 0,017 0,005 0,055 û û û û û û û

Ba vekt% 0,140 0,149 0,000 0,454

BaO vekt% 0,156 0,167 0,000 0,502 û û

Cd vekt% 0,000 0,001 0,000 0,004

CdCl2 vekt% 0,001 0,001 0,000 0,007 û û û û û û û û û û

Co vekt% 0,003 0,003 0,001 0,010

CoO vekt% 0,003 0,004 0,001 0,012 û û û û û û

Cr vekt% 0,038 0,044 0,005 0,218

CrO3 vekt% 0,073 0,085 0,010 0,419 û û û û û û û û û û û û û û
Cr2O3 vekt% 0,110 0,129 0,015 0,637 û û

Cu vekt% 0,270 0,372 0,011 1,420

CuO vekt% 0,338 0,466 0,014 1,777 û û û û û

Hg vekt% 0,000 0,000 0,000 0,000

HgCl2 vekt% 0,000 0,000 0,000 0,000 û û û û û û û û û

Mo vekt% 0,002 0,002 0,000 0,008

MoO3 vekt% 0,003 0,003 0,000 0,012 û û û û

Ni vekt% 0,009 0,013 0,001 0,063

NiO vekt% 0,012 0,016 0,002 0,080 û û û û û

Pb vekt% 0,089 0,116 0,026 0,667

PbO vekt% 0,096 0,125 0,028 0,719 û û û û û û û û

Sb vekt% 0,008 0,011 0,000 0,039

Sb2O3 vekt% 0,020 0,025 0,000 0,094 û

V vekt% 0,005 0,013 0,003 0,564

V2O5 vekt% 0,017 0,045 0,010 2,014 û û û û û û û û û

W vekt% 0,006 0,008 0,005 0,021

WO3 vekt% 0,008 0,010 0,006 0,026 û û û û û

Zn vekt% 0,329 0,418 0,065 1,130

ZnO vekt% 0,411 0,523 0,075 1,406 û û û û

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Avskjæringsverdi vekt% 0,1 0,1 1 0,1 1 5 
(HP8) 1 1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 ulik ulik

Grenseverdi vekt% 0,25 5 25 15 1 1 20 10 20 20 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 25 0,25 2,5 25 25 25

Kons. i avfall (avg) vekt% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,045 0,085 0,045 0,085 0,025 0,125 0,085 0,085 0,125 1,113 1,113 0,000 0,000 111,33 1,113

Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei

Kons. i avfall (max) vekt% 0,000 0,419 3,792 0,419 0,000 0,000 0,000 0,419 0,000 0,000 0,419 0,000 2,014 0,419 2,014 0,419 2,014 0,419 0,094 0,719 2,014 2,014 0,719 4,321 4,321 2,014 0,000 452,29 6,336

Farlig avfall? vekt% Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei
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Som man kan se av tabell 3.3 overskrides ingen 
grenseverdier av gjennomsnittsverdiene til bunn-
asken med unntak av sinkoksid og kobberoksid. 
Grunnlaget for overskridelsen er faresetningskode 
H410, samt summasjonskravet for HP14 for H410, 
H411 og H412. Det er vanskelig å se noen rimelig 
toksikologisk begrunnelse for dette resultatet. 

For maksimalverdiene overskrides seks grensever-
dier. Dette er H410 (sink), H372 (vanadium), H360 
og H410 (bly), H340 og H350 (krom) og H341 
(vanadium). I tillegg overskrides summasjonskravet 
under HP14 for H410, H411 og H412.

Maksimalverdien for vanadium som ligger til grunn 
for overskridelse av H372 og H341 ser ut til å være 
en ekstremverdi som er mindre representativ enn 
mange andre maksimumsverdier i tallgrunnlaget. 
Overskridelsen for krom forutsetter at krom forelig-
ger som seksverdig krom. Dersom krom foreligger 
som treverdig forbindelse vil dette ikke medføre 
overskridelse av noen grenseverdi. Det vurderes 
som sannsynlig at krom foreligger i all hovedsak 
som treverdig forbindelser i modnet bunnaske. 
På grunnlag av denne vurderingen synes det 
rimelig å fremheve konsentrasjonen av sink som 
viktigste forbindelse å ha med i en vurdering av 
bunnaske med tanke på klassifisering av farlig 
avfall. I tillegg bør minimum nivåene av bly, krom 
og vanadium også sjekkes. Øvrige metaller og 
halvmetaller synes ikke å være aktuelle med tanke 
på overskridelse av grenseverdier for farlig avfall.

Organiske stoffer
Bunnaske er rester fra en mer eller mindre fullsten-
dig forbrenningsprosess som i all hovedsak drives 
av at organiske molekyler reagerer med oksygen 
til CO2 og vann. Dette innebærer at det kan ven-
tes svært lave restnivåer av organiske molekyler 
etter forbrenningsprosessen. De to mest aktuelle 
stoffgruppene i så måte vurderes å være PCB og 
dioksiner og dioksinlignende stoffer. Nivåene av 
PCB og dioksinlignende stoffer er normalt vesentlig 
lavere i bunnaske enn i flygeaske, og det anses 
som svært lite sannsynlig at bunnaske vil inneholde 
nivåer av disse stoffene som overskrider gjeldende 
grenseverdier (5). 

To andre aktuelle organiske stoffer som teoretisk 
kan gjenfinnes i flygeaske er heksaklorbenzen og 
polyaromatiske forbindelser (PAH). Ved normale 
forbrenningsbetingelser er det svært lite sannsynlig 
at grenseverdiene for disse forbindelsene over-
skrides i bunnaske (5).
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3.2 Flygeaske
Flygeaske er askepartikler som følger røykgas-
sene, men begrepet brukes gjerne også om alt fast 
materiale som oppstår i behandlingen av røykgas-
sene fra en forbrenningsprosess. Dette inkluderer 
med andre ord både partikulære askerester som 
separeres mekanisk eller elektrostatisk fra røyk-
gassen og reaksjonsprodukter som oppstår under 
reaksjoner mellom rensekjemikalier og selve røyk-
gassene. En alternativ og litt mer presis betegnelse 
som brukes på dette avfallet er derfor røykgass-
renserester (RGR). I praksis gjenfinnes 5-6 % av 
den samlede avfallsbrenselmengden som flygeaske 
(22). Flygeaske utgjør dessuten omkring 20-30 % 
av den samlede askemengden (21). Figur 3.4 viser 
typisk utseende til flygeaske.

På samme måte som for bunnaske varierer også 
flygeaskens sammensetning som følge av for-
skjeller i brenseltype, forbrenningsbetingelser, 
renseteknikk og lagringstid. Dannelsen av askepar-
tikler har mange paralleller til dannelsen av mineral-
er i naturen. Fordi askepartiklene er små og dannes 
i en luftstrøm fører dette til raskere avkjøling som 
favoriserer amorfe strukturer og fryser reaksjoner 
før de har nådd sin likevekt (3). For større partikler 
kan det være kjerner med krystallinsk struktur. Av 
denne grunn kan det forekomme flere ulike faser 
på samme askepartikkel hvor kjerne og overflate 
kan ha store forskjeller i atomstruktur og kjemisk 
sammen setning. Av samme grunn kan askepar-
tiklene inneholde stoffer som er termodynamisk 
ustabile ved romtemperatur og i kontakt med vann 
og CO2. Rester av brent kalk som normalt benyttes 
som rensekjemikalium bidrar også til forhøyet reak-
tivitet og pH (3). 

Sporstoffer som forekommer i lave nivåer vil i noen 
tilfeller danne egne forbindelser, men kan også 
løse seg i faste faser som dannes av hovedstoffer 
basert på eksempelvis jern eller kalsium. Ioneradius 
er avgjørende for hvilke faser et metallisk sporstoff 
løser seg i. Kobber, krom, nikkel, sink og vanadium 
løser seg typisk i jern(hydr)oksider, mens bly og 
barium med større ioneradius i større grad gjen-
finnes i kalsiumkarbonat (aragonitt i større grad 
enn kalsitt) og kalisumfostat (3). Av denne grunn 
er faste støkimetriske heltallsforbindelser mindre 
vanlig. En viss andel tungmetaller finnes bundet 
som klorider på partikkeloverflater og vaskes lett ut. 
Dette gjelder spesielt sink- og blyklorid som over tid 
gradvis omdannes til oksider eller hydroksider som i 
mindre grad lar seg vaske ut.

Modnet flygeaske vil i mange tilfeller ha høyere 
kjemisk stabilitet enn fersk akse. Dette skyldes 

Figur 3.4 Flygeaske

blant annet at kontakt med fuktighet og CO2 i luften 
fører til hydratiserings- og karbonatiseringsreak-
sjoner som reduserer askens reaktivitet i kontakt 
med andre materialer. Fuktighetsnivået er viktig 
ikke bare for hastigheten til hydratiseringen men 
også karbonatiseringen. I tillegg vil en økende del 
av flygeasken gjennomgå en overgang fra amorf til 
krystallinsk struktur som i praksis gir lavere reak-
tivitet (5). Modningsprosessene som flygeaske 
gjennomgår, spesielt karbonatisering vil normalt 
medføre betydelig redusert utlekking av tungme-
taller. For noen grunnstoffer synes imidlertid denne 
effekten å være omvendt. Molybden, antimon og 
krom er eksempler på grunnstoffer hvor modning av 
flygeaske i noen tilfeller fører til økt utlekking (3). En 
mulig forklaring på dette er at metallene oksideres 
til høyere oksidasjonstall som fører til vannløselige 
anioner.  

Det finnes både våte og tørre prosesser for  rensing 
av røykgasser fra avfallsforbrenning. Ved våte 
renseprosesser oppstår spillvann i tillegg til de faste 
røykgassrenserestene. 

Dannelsen av flygeasken kan til dels betraktes 
som en destillasjonsprosess hvor de mest flyktige 
komponentene i forbrenningsprosessen anrikes i 
røykgassene, og hvor de etter avkjøling konden-
serer som askepartikler eller bindes til kjemikalier 
i renseprosessene. Av denne grunn gjenfinnes 
forhøyede nivåer av flyktige grunnstoffer som eks-
empelvis kvikksølv, sink, bly og arsen sammenlig-
net med tilsvarende nivåer i bunnaske, og bidrar til 
at flygeaske oftere vil måtte klassifiseres som farlig 
avfall enn bunnaske. Tabell 3.4 viser sammenhen-
gen mellom lavt kokepunkt og tilhørende oppkon-
sentrering i flygeaske (angitt med oppadpekende 
pil).
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3.2.1 Klassifisering av flygeaske som farlig 
 avfall, forslag til fremgangsmåte
Klassifisering av flygeaske begynner som for annet 
avfall med valg av inngang i EAL-listen. To inngang-
er er normalt aktuelle. Dette er:

*19 01 13 flygeaske som inneholder farlige stoffer.

19 01 14  annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13

I og med at 19 01 13 er stjernemerket og 19 01 14 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som inne-
bærer at askerestene i prinsippet må undersøkes 
nærmere for å kunne klassifiseres. 

Klassifisering av flyeaske i forhold fareegen-
skapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brann-
farlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) og 
15 (andre farehensyn) forutsetter vurderinger av 
avfallet som helhet og tar ikke utgangspunkt i 
enkeltforbindelser som avfallet inneholder. Klassifi-
sering av flygeaske i forhold fareegenskapene 1 
(eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brannfarlig) er lite 
relevant ettersom askerestene er et resultat av en 
forbrenningsreaksjon. Noen typer fersk flygeaske 
kan imidlertid være så reaktive at klassifisering etter 
fareegenskap 2 kan være aktuelt. Klassifisering av 
flygeaske i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) er 
svært lite aktuelt ettersom de høye temperaturene i 
forbrenningsprosessen i praksis vil å destruert alle 
potensielle mikroorganismer som avfallsbrense-
let opprinnelig kan ha inneholdt. Klassifisering av 
flygeaske i forhold fareegenskap, 12 (avgir giftig 
gass) kan være aktuell ved kontakt med visse syrer. 
Klassifisering av askerester i forhold fareegenskap 
15 (Andre farehensyn) synes lite aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk 
 organtokistet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfremkal-
lende), 8 (Etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 
11 (mutagent), 13 (allergifremkallende) og 14 
(øko toksisk) forutsettes det vurderinger basert på 
stoffnivå i avfallet.

I følgende avsnitt omtales grunnstoffer som vur-
deres å kunne forekomme i flygeaske i konsen-
trasjoner som innebærer at de kan ha betydning for 
avfallsklassifiseringen av asken blant annet basert 
på opplysningene i tabell 3.5 og kjente anriknings-
prosesser for flyktige forbindelser.

TABELL 3.4: Kokepunkt og oppkonsentrering av elementer 
i flygeaske.

é= oppkonsentrering av elementer 

Navn Symbol Kokepunkt 
(Celsius)

Forhøyet i 
flygeaske

Forhøyet i 
bunnaske

Fluor F -188

Klor Cl -34 é

Brom Br 59

Kvikksølv Hg 357 é

Arsen As 614 é

Selen Se 685

Kalium K 759 é

Kadmium Cd 767 é

Natrium Na 883

Sink Zn 907 é

Magnesium Mg 1090

Litium Li 1342 é

Strontium Sr 1382

Kalsium Ca 1484

Antimon Sb 1587 é

Bly Pb 1749 é

Barium Ba 1897

Mangan Mn 2061

Sølv Ag 2162

Gallium Ga 2204

Beryllium Be 2471

Aluminium Al 2519

Kobber Cu 2562

Tinn Sn 2602 é

Krom Cr 2671

Gull Au 2856

Jern Fe 2861 é

Nikkel Ni 2913

Kobolt Co 2927

Silisium Si 3265 é

Titan Ti 3287

Vanadium V 3407 é

Bor B 4000

Uran U 4131

Zirkonium Zr 4409

Molybden Mo 4639

Wolfram W 5555
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TABELL 3.5: Typisk elementsammensetning i flygeaske.  Kilde: Allaska-databasen Energiforsk.

é= forhøyet nivå sammenlignet med bunnaske. ê= lavere nivå sammenlignet med bunnaske. Doble piler angir store nivåforskjeller. 

Sam.lig. m. bunnaske Data Unit Median Average Min Max
ê SiO2 vekt% 20,60 27,10 1,11 88,70

é CaO vekt% 23,60 24,80 3,90 48,40

è Al2O3 vekt% 8,21 9,24 0,34 22,10

éé Cl vekt% 6,50 7,62 0,10 21,40

è Na2O vekt% 3,01 3,59 3.6E-05 11,00

H2O vekt% 0,00 3,40 0,00 28,30

ê Fe2O3 vekt% 3,16 3,16 3.4E-05 9,52

é K2O vekt% 2,60 3,03 3.7E-05 8,80

éé S vekt% 2,82 2,95 0,29 9,37

è MgO vekt% 2,11 2,22 6.6E-05 8,32

ê Fe vekt% 2,46 2,08 0,32 3,69

éé Zn vekt% 0,92 1,70 0,02 7,30

è TiO2 vekt% 1,53 1,57 0,00 3,80

è P2O5 vekt% 1,02 0,92 0,00 2,60

è P vekt% 0,40 0,44 0,00 0,86

éé Pb vekt% 0,28 0,35 0,00 1,20

è Cu vekt% 0,23 0,34 0,01 1,64

è Ba vekt% 0,16 0,20 0,03 0,53

è MnO vekt% 0,13 0,16 0,00 0,58

è MnO2 vekt% 0,14 0,14 0,14 0,14

è N-tot vekt% 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000

è Br vekt% 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

é Sb vekt% 0,0380 0,0643 0,0000 0,4000

è Cr vekt% 0,0470 0,0504 0,0010 0,2680

é Sn vekt% 0,0243 0,0428 0,0007 0,2000

è Sr vekt% 0,0380 0,0391 0,0230 0,0761

é As vekt% 0,0084 0,0281 0,0007 0,3180

è B vekt% 0,0160 0,0173 0,0001 0,0380

è Zr vekt% 0,0155 0,0164 0,0027 0,0437

Rb vekt% 0,0122 0,0122 0,0122 0,0122

è W vekt% 0,0060 0,0118 0,0060 0,0739

è Ni vekt% 0,0076 0,0101 0,0005 0,0340

éé Cd vekt% 0,0043 0,0094 0,0001 0,0490

éé Li vekt% 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083

ê V vekt% 0,0046 0,0045 0,0003 0,0126

è Co vekt% 0,0023 0,0025 0,0001 0,0070

U vekt% 0,0024 0,0024 0,0003 0,0045

è Mo vekt% 0,0020 0,0020 0,0004 0,0045

è La vekt% 0,0017 0,0017 0,0006 0,0030

è Y vekt% 0,0016 0,0016 0,0009 0,0026

è Tl vekt% 0,0020 0,0013 0,0001 0,0020

è Nb vekt% 0,0011 0,0011 0,0006 0,0022

Th vekt% 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009

è Se vekt% 0,0004 0,0007 0,0001 0,0020

Bi vekt% 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

è Sc vekt% 0,0003 0,0003 0,0001 0,0006

é Hg vekt% 0,0002 0,0003 0,0000 0,0011

è Be vekt% 0,0001 0,0001 0,0001 4,3222

Ag vekt% 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
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Antimon
Antimon brukes blant annet som 
flamme hemmer og i ammunisjon. 
Grunnstoffet har en høy utlekkingsrate 

sett i forhold til de lave nivåene som det forekom-
mer i i flygeaske. Dette kan ha sammenheng med 
at antimon synes å ha lavere tendens til å inngå i 
faste faser med eksempelvis jern eller kalsium sam-
menlignet med mange andre grunnstoffer. Antimon 
inngår i kjemiske forbindelser med oksidasjonstall 3 
(mest aktuelt) og 5.

Laveste grenseverdi for antimon i C&L-inventory 
ser per desember 2018 til å være 1 % og gjelder 
oksider. For klorider er tilsvarende grenseverdi 
2,5 %.

Arsen
Arsenikk i flygeaske antas i stor grad å 
stamme fra treimpregneringsmidler og 
forekommer med oksidasjonstall 3 og 5. 

Laveste grenseverdi for arsen i C&L-inventory 
ser per desember 2018 til å være 0,1 % både for 
oksider og klorider.

Barium
Barium inngår blant annet i visse papir-
produkter. I fersk flygeaske kan barium 
forekomme som bariumhydroksid med 

forholdsvis høy løselighet. I løpet av en modnings-
prosess vil en økende andel barium omdannes til 
bariumsulfat som innebærer langt lavere utlekkings-
evne (3).

Bly
Bly er et meget skadelig stoff som 
dessverre også fremdeles har en rekke 
industrielle anvendelser. Bly finnes blant 

annet i elektriske kabler, batterier, pigmenter, leger-
inger, samt som tilsetningsstoff i keramiske materi-
aler og organiske polymerer.

Bly forekommer i stor grad som løselig blyklorid 
som har kondensert på overflaten av askepartikler 
i fersk flygeaske. Ved modning av asken om-
dannes blyklorid forholdsvis raskt til bly(hydr)oksid 
og finnes etter som tiden går i økende grad løst 
i kalsiumkarbonat (agaonitt), noe som reduserer 
utlekkingsevnen til bly ofte med en faktor på 100 til 
1000 ganger (3).

Laveste grenseverdi for bly i C&L-inventory ser per 
desember 2018 til å være 0,1 % (blyklorid). For 
blyoksider ligger grenseverdiene fra 0,1 -0,3 %.

Kadmium
En viktig kilde til kadmium er kunstgjød-
sel og matrester samt jordbruksjord er 
således en mulig kadmiumkilde. Kadmi-

umforbindelser er svært toksiske, men forekommer 
normalt i flygeaske i så lave konsentrasjoner at det 
ikke representerer noen betydelig fare. Kadmium 
tilhører samme bigruppe som sink og oppviser 
lignende kjemiske egenskaper og opptreden i 
flygeaske. Dette innebærer blant annet mulighet for 
kondensering som kloridforbindelser på overflaten 
av flygeaskepartikler.

Laveste grenseverdi for kadmium i C&L-inventory 
ser per desember 2018 til å være 0,1 %. Denne 
grenseverdien ser ut til å gjelde for alle aktuelle 
kadmiumforbindelser.

Kobber
Kobber har mange anvendelser i ulike 
produkter. Kobbersalter benyttes blant 
annet som impregneringsmiddel og i 

metallisk form er det en viktig komponent i elek-
troniske produkter. Kobber er også et essensielt 
næringssalt i biologiske organismer. I flygeaske 
forekommer kobber hovedsakelig i oksidasjonstrinn 
2 og i metallisk form. Kobber danner lett kombina-
sjonsoksider med jern(3). 

Kobolt
Kobolt i flygeaske antas i stor grad å 
stamme fra legeringer og elektronikk. 
Metallet forekommer i forholdsvis lave 

konsentrasjoner og har begrenset utlekkingsevne. 

Krom
Krom er i likhet med kobber et essensielt 
næringssalt for biologiske organismer. 
Grunnstoffet har en viktig anvendelse i 

rustfritt stål, og kan dessuten forekomme i gammelt 
trevirke, fargestoffer og lærvarer. Krom forekommer 
hovedsakelig i oksidasjonstrinn 3 og 6. Seksverdig 
krom er kreftfremkallende og kan forekomme i fly-
geaske blant annet som bikromat (Cr2O7

2-). Høy pH 
støtter oksidasjon av treverdige kromforbindelser 
til seksverdig krom, mens kontakt med jern stabi-
liserer oksidasjonstall 3. 

Kvikksølv
Kvikksølv er svært skadelig, men 
forekommer samtidig normalt i svært 
lave nivåer i askerester. Kvikksølv vil 

imidlertid anrikes i flygeaske sammenlignet med 
bunnaske. Etter at Minamata-avtalen om utfasing 
av kvikksølv trådte i kraft i 2017 er det rimelig å for-
vente at kvikksølvnivåene i flygeaske vil reduseres 

Antimon

51

Sb

Arsen

33

As

Barium

56

Ba

Bly

82

Pb

Kadmium

48

Cd

Kobber

29

Cu

Kobolt

27

Co

Krom

24

Cr

Kvikksølv

80

Hg
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ytterligere. Kvikksølv forekommer normalt i oksi-
dasjonstrinn 1 eller 2 og inngår både i uorganiske 
og organiske forbindelser. I uorganisk form inngår 
kvikksølv blant annet i oksider og klorider og som 
metall i flytende form. Den vanligste organiske 
kvikk sølvforbindelsen er metylkvikksølv.

Molybden
Molybden benyttes blant annet som 
legeringsmiddel i stål og som smøremid-
del. Grunnstoffet forekommer normalt i 

lave nivåer i flygeaske, men har en unormalt stor 
utlekkingsevne.

Nikkel
Nikkel brukes blant annet som leger-
ingsmiddel og som overflatebeskyttelse i 
form av fornikling. Både nivåer av nikkel 

i flygeaske og utlekkingsevnen er normalt begren-
set. Nikkel i flygeaske har normalt oksidasjonstall 2 
og inngår gjerne i sulfat og karbonatforbindelser (3).

Sink
Sink har en rekke industrielle anven-
delser blant annet innen korrosjons-
beskyttelse og som legeringstilsetning i 
blant annet messing. I tillegg er sink et 

essensielt næringssalt som behøves i biologiske 
organismer. I flygeaske er sinkforbindelsene vist 
å domineres av sinkhydroksid, og i mindre grad 
sinkklorid (15). Sinkklorid er både flyktig og vann-
løselig og kondenserer i stor grad på overflaten av 
askepartikler. Over tid omdannes sinkklorid i stor 
grad til oksid eller hydroksid som reduserer utlek-
kingsevnen betydelig. Sink kan også inngå i faste 
løsninger av jern(hydr)oksider, silikater og kar-
bonater (3).

Vanadium
Vanadium benyttes i stor grad som 
legeringsmiddel i stål og i mindre grad 
som katalysator. Ved oksiderende betin-

gelser og høy pH kan vanadium danne femverdige 
forbindelser men ved kontakt med reaktivt jern 
forventes oksidasjonstall fire eller lavere og finnes 
ofte som blandingsoksid med jern.

Nikkel

28

Ni

Molybden

42

Mo

Sink

30

Zn

Vanadium

23

V

Tabell 3.6 inneholder en sammenligning av nivåene 
av ulike uorganiske forbindelser i flygeaske i forhold 
til gjeldende grenseverdier. Datagrunnlaget er 
hentet fra Allaska-databasen og bygger på alle 
prøver tatt av forbrenning av husholdningsavfall. 
Sammenligningen mot grenseverdier er gjort både i 
forhold til gjennomsnittskonsentrasjoner og i forhold 
til maksimumsverdiene som datagrunnlaget inne-
holder. 
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TABELL 3.6: Sammenligning av nivåene av ulike uorganiske forbindelser (gjennomsnitt- og maksimalverdier) i flygeaske i forhold til gjeldende grenseverdier

Acute 
Tox. 2 
(oral)

Skin 
corr 1A

Skin  
corr 1A, 
1B, 1C

Sum 
H315 og 

H319

Acute 
Tox 2 

(Inhal.)
Sum
310
+311
+312

Sum  
310 
+311 
+312 
+313Stoff Unit Median Avg. Min Max 300 301 302 311 314 314 315 317 319 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 372 373 400 410 411 413

As vekt% 0,0084 0,0281 0,0007 0,3180

As2O3 vekt% 0,022 0,074 0,002 0,840 û û û û û û û
As2O5 vekt% 0,026 0,086 0,002 0,976 û û û û û û û

Ba vekt% 0,16 0,20 0,03 0,53

BaO vekt% 0,178 0,221 0,038 0,590 û û

Cd vekt% 0,0043 0,0094 0,0001 0,0490

CdCl2 vekt% 0,007 0,015 0,000 0,080 û û û û û û û û û û

Co vekt% 0,0023 0,0025 0,0001 0,0070

CoO vekt% 0,003 0,003 0,000 0,009 û û û û û û

Cr vekt% 0,0470 0,0504 0,0010 0,2680

CrO3 vekt% 0,090 0,097 0,002 0,515 û û û û û û û û û û û û û û
Cr2O3 vekt% 0,137 0,147 0,003 0,783 û û

Cu vekt% 0,23 0,34 0,01 1,64

CuO vekt% 0,292 0,421 0,010 2,053 û û û û û

Hg vekt% 0,0002 0,0003 0,0000 0,0011

HgCl2 vekt% 0,000 0,000 0,000 0,001 û û û û û û û û û

Mo vekt% 0,0020 0,0020 0,0004 0,0045

MoO3 vekt% 0,003 0,003 0,001 0,007 û û û û

Ni vekt% 0,0076 0,0101 0,0005 0,0340

NiO vekt% 0,010 0,013 0,001 0,043 û û û û û

Pb vekt% 0,28 0,35 0,00 1,20

PbO vekt% 0,302 0,372 0,003 1,293 û X û û û û û û

Sb vekt% 0,0380 0,0643 0,0000 0,4000

Sb2O3 vekt% 0,091 0,154 0,000 0,958 û

V vekt% 0,0046 0,0045 0,0003 0,0126

V2O5 vekt% 0,016 0,016 0,001 0,045 û û û û û û û û û

W vekt% 0,0060 0,0118 0,0060 0,0739

WO3 vekt% 0,008 0,015 0,008 0,093 û û û û û

Zn vekt% 0,92 1,70 0,02 7,30

ZnO vekt% 1,140 2,116 0,028 9,086 û û X X

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Avskjæringsverdi vekt% 0,1 0,1 1 0,1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 ulik ulik

Grenseverdi vekt% 0,25 5 25 15 1 5 (HP8) 20 10 20 20 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 25 0,25 2,5 25 25 25

Kons. i avfall (avg) vekt% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,016 0,097 0,016 0,097 0,154 0,372 0,097 0,097 0,372 2,908 2,908 0,000 0,000 290,8 2,91

Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei

Kons. i avfall (max) vekt% 0,841 1,491 3,345 0,515 0,000 0,000 0,000 0,515 0,000 0,000 0,515 0,976 1,293 0,515 0,093 0,515 0,045 0,976 0,958 1,293 0,515 0,515 1,293 14,76 12,71 0,000 0,000 1271 12,7

Farlig avfall? Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei
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Som man kan se av tabell 3.6 overskrides to 
grenseverdier av gjennomsnittsverdiene til flyge-
asken. Dette gjelder H410 for sink, bly og kobber 
og H360 for bly. I tillegg overskrides summerings-
kravet for HP14 for H410, H411 og H412.

For maksimalverdiene overskrides seks grensever-
dier. Dette er H410 (sink, bly, kobber, krom, og 
arsen), H360 (bly), H350 (arsen og krom),  H340 og 
H330 (krom) og H300 (arsen). I tillegg overskrides 
summeringskravet for HP14 for H410, H411 og 
H412.

Overskridelsene for krom forutsetter at krom forelig-
ger som seksverdig krom. Dersom krom foreligger 
som treverdig forbindelse vil dette ikke medføre 
overskridelse av noen grenseverdi. Det vurderes 
som noe mindre sannsynlig at krom foreligger 
som treverdig forbindelser i modnet flygenaske 
sammen lignet med bunnaske. 

På grunnlag av denne vurderingen synes det 
rimelig å fremheve konsentrasjonen av sink, bly, 
kobber, krom og arsen som viktigste forbindelser å 
ha med i en vurdering av bunnaske med tanke på 
klassifisering av farlig avfall.

Organiske stoffer i flygeaske
Flygeaske er rester fra en mer eller mindre full-
stendig forbrenningsprosess som i hovedsak drives 
av at organiske molekyler reagerer med oksygen 
til CO2 og vann. Dette innebærer at det kan ventes 
svært lave restnivåer av organiske molekyler etter 
forbrenningsprosessen så lenge kravene i Avfalls-
forskriftens kapittel 10 til forbrenningsbetingelser 
etterleves. De to mest aktuelle stoffgruppene i så 
måte vurderes å være PCB og dioksiner og dioksin-
lignende stoffer (5). Begge stoffgruppene er klorerte 
aromatiske forbindelser, og i tilfeller hvor dioksin-
nivåene i bunnasken ikke overskrider gjeldende 
grenseverdier er det lite trolig at PCB-nivåene vil 
gjøre det samme (5). 

To andre aktuelle organiske stoffer som teoretisk 
kan gjenfinnes i flygeaske er heksaklorbenzen og 
polyaromatiske forbindelser (PAH). Ved normale 
forbrenningsbetingelser er det lite sannsynlig at 
grenseverdiene for disse forbindelsene overskrides 
i flygeaske (5). Nivåene av dioksinlignende forbin-
delser i flygeaske kan imidlertid være en del høyere 
enn i bunnaske.

Tabell 3.7 inneholder en sammenligning av nivåene 
av ulike organiske forbindelser i flygeaske i forhold 
til gjeldende grenseverdier. Datagrunnlaget er 
hentet fra Allaska-databasen og bygger på alle 
prøver tatt av forbrenning av husholdningsavfall. 
Som det fremgår av tabellen ligger nivåene av 
organiske stoffer svært lavt. For PAH-forbindelser 
og ftalater ligger stoffkonsentrasjonene både for 
gjennomsnitts verdier og maksimalverdier langt 
 under gjeldende grenseverdier. For dioksin- og 
furan stoffer hvor grenseverdien er mye lavere 
finnes noen overskridelser.
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TABELL 3.7: Nivåer av organiske forbindelser i flygeaske i forhold til gjeldende grenseverdier.

Data CAS.nr Unit Number Median Average Min Max Grenseverdi

1234678 HpCDD 035822-46-9 vekt% 4 9,10E-08 1,00E-07 1,80E-08 2,00E-07 1,50E-06

1234678 HpCDF 067562-39-4 vekt% 4 8,25E-08 9,33E-08 3,80E-08 1,70E-07 1,50E-06

123478 HxCDD 039227-28-6 vekt% 4 3,05E-09 3,22E-09 8,60E-10 5,90E-09 1,50E-06

123478 HxCDF 070648-26-9 vekt% 4 1,28E-08 1,40E-08 3,40E-09 2,70E-08 1,50E-06

1234789 HpCDF 055673-89-7 vekt% 4 1,39E-08 1,44E-08 8,80E-09 2,10E-08 1,50E-06

123678 HxCDD 057653-85-7 vekt% 4 7,75E-09 8,43E-09 1,20E-09 1,70E-08 1,50E-06

123678 HxCDF 057117-44-9 vekt% 4 1,67E-08 1,65E-08 3,50E-09 2,90E-08 1,50E-06

12378 PeCDD 040321-76-4 vekt% 4 5,47E-09 5,69E-09 8,20E-10 1,10E-08 1,50E-06

12378 PeCDF 057117-41-6 vekt% 4 9,60E-09 9,77E-09 8,90E-10 1,90E-08 1,50E-06

123789 HxCDD 019408-74-3 vekt% 4 6,40E-09 6,73E-09 1,10E-09 1,30E-08 1,50E-06

123789 HxCDF 072918-21-9 vekt% 4 8,30E-09 8,33E-09 2,70E-09 1,40E-08 1,50E-06

234678 HxCDF 060851-34-5 vekt% 4 2,60E-08 2,66E-08 9,50E-09 4,50E-08 1,50E-06

23478 PeCDF 057117-31-4 vekt% 4 3,01E-09 3,26E-09 8,30E-10 6,20E-09 1,50E-06

2378 TCDD 001746-01-6 vekt% 4 1,47E-09 1,56E-09 2,00E-10 3,10E-09 1,50E-06

2378 TCDF 051207-31-9 vekt% 4 9,49E-09 1,01E-08 4,00E-10 2,10E-08 1,50E-06

Acenaphtene 000083-32-9 vekt% 1 1,45E-07 1,45E-07 1,45E-07 1,45E-07 (0,1)

Benz(a)anthracene 000056-55-3 vekt% 1 1,76E-06 1,76E-06 1,76E-06 1,76E-06 (0,1)

Butylbenzylftalat 000085-68-7 vekt% 1 1,59E-06 1,59E-06 1,59E-06 1,59E-06 (0,1)

Di-(2-etylhexyl)ftalat 000117-81-7 vekt% 1 8,63E-07 8,63E-07 8,63E-07 8,63E-07 (0,1)

Di-(2-metyl-propyl)ftalat 000084-69-5 vekt% 1 1,06E-06 1,06E-06 1,06E-06 1,06E-06 (0,1)

Dibutylftalat 000084-74-2 vekt% 1 4,17E-06 4,17E-06 4,17E-06 4,17E-06 (0,1)

Dicyclohexylftalat 000084-61-7 vekt% 1 1,81E-07 1,81E-07 1,81E-07 1,81E-07 (0,1)

Dietylftalat 000084-66-2 vekt% 1 3,37E-07 3,37E-07 3,37E-07 3,37E-07 (0,1)

Dipentylftalat 000131-18-0 vekt% 1 5,58E-06 5,58E-06 5,58E-06 5,58E-06 (0,1)

Flourene 000086-73-7 vekt% 1 7,90E-07 7,90E-07 7,90E-07 7,90E-07 (0,1)

HpCDD 037871-00-4 vekt% 3 1,50E-06 4,37E-04 2,79E-09 1,31E-03 1,50E-06

HpCDF 038998-75-3 vekt% 3 1,02E-06 3,40E-04 2,17E-09 1,02E-03 1,50E-06

HxCDD 034465-46-8 vekt% 3 4,81E-07 2,21E-04 9,64E-10 6,63E-04 1,50E-06

HxCDF 055684-94-1 vekt% 3 9,67E-07 2,81E-04 1,63E-09 8,43E-04 1,50E-06

I-TEQ 999900-04-8 vekt% 3 1,35E-07 4,44E-05 2,32E-10 1,33E-04 1,50E-06

OCDD 003268-87-9 vekt% 7 8,30E-07 4,44E-04 9,18E-09 3,02E-03 1,50E-06

OCDF 039001-02-0 vekt% 7 9,30E-08 4,59E-05 1,62E-09 3,20E-04 1,50E-06

PeCDD 036088-22-9 vekt% 7 1,68E-07 1,06E-04 2,93E-10 3,17E-04 1,50E-06

PeCDF 030402-15-4 vekt% 7 9,64E-07 2,80E-04 1,53E-09 8,39E-04 1,50E-06

Pyrene 000129-00-0 vekt% 7 1,36E-06 1,36E-06 1,36E-06 1,36E-06 (0,1)

TeCDD 041903-57-5 vekt% 7 9,90E-08 4,54E-05 2,10E-10 1,36E-04 1,50E-06

TeCDF 055722-27-5 vekt% 7 1,13E-06 2,29E-04 1,56E-09 6,85E-04 1,50E-06
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3.3 Svensk exel-verktøy for 
 klassifisering askerester
Avfall Sverige utga i 2018 rapporten Klassning 
av förbränningsrester som farligt eller icke farligt 
avfall. Rapporten inneholder et oppdatert forslag til 
fremgangsmåte for klassifisering av askerester og 
som baserer seg på et exel-verktøy som kan lastes 
fritt ned som vedlegg til rapporten. Metoden som 
rapporten beskriver omtales bare som «saman-
räkningsmetoden» og baserer seg på at avfallets 
egenskaper vurderes etter et sett med referanse-
stoffer som enten utgjør reelle kjemiske forbindelser 
som inngår i avfallet eller representerer dem på en 
konservativ måte. 

Inputdata til regnearket vil være konsentrasjonen av 
grunnstoffer og eventuelle resultater av utlekkings-
tester. Basert på registrerte nivåer av grunnstoffet 
kalkulerer regnearket hvor stor 
andel av grunnstoffene som vil 
være bundet i ufarlige forbin-
delser og hvor stor andel av 
de gjenværende grunnstoffene 
som vil inngå i stoffer med 
farlige egenskaper. Mengden 
farlige stoffer beregnes i form 
av et sett med referansestof-
fer . Videre sammenlignes 
nivåene av referansestoffer 
med gjeldende grenseverdier, 
og eventuelle overskridelser 
som medfører klassifisering 
som farlig avfall sammenfattes 
i en egen fane i regnearket. 

Det presiseres i rapporten at 
exel-verktøyet ikke er oppdat-
ert i forhold til endringene i 
regelverket som trådde i kraft 
for fareegenskap 14 øko-
toksikologiske egenskaper fra 
og med 5. juli 2018.

I følgende eksempler gjen-
nomgås worst case scenarier 
for vurdering av flygeaske 
ved hjelp av exel-verktøyet. 
Vurderingen baserer seg 
på gjennomsnittsverdier fra 
 Allaska-databasen hvor inn-
førte verdier er vist i figur 3.5. 
Figur 3.6 viser oppsummer-
ingsfanen i regnearket som 
bekrefter at grenseverdier 
som gir grunnlag for klas-
sifisering som farlig avfall 

Figur 3.5 Eksempel på registrering av flygeaske data.

Figur 3.6 Oppsummering av vurderingene som er gjort i regnearket. 

er overskredet. Overskridelsene kommer fra bly, 
kobber og sink. Eksempelet som her er vist er kun 
ment som en illustrasjon av verktøyet, og må ikke 
tolkes som en full gjennomgang av alle trinnene 
som inngår ved bruk av verktøyet. 

Det er verdt å merke seg at listen over referanse-
stoffer som benyttes i det svenske exel-verktøyet 
ikke er spesielt lang. Totalt registreres konsen-
trasjonen av 15 grunnstoffer og på bakgrunn av 
disse dataene beregnes konsentrasjonen av til 
sammen 21 kjemiske forbindelser. Ut fra generell 
kunnskap om toksitet og fysiske/kjemiske egen-
skaper til stoffer som kobolt, molybden og wolfram 
og det faktum at disse forbindelsene forekommer 
i svært lave konsentrasjoner både i bunnaske og 
flyge aske kan det synes underlig at disse er tatt 
med.
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Effektiv utsortering av gjenvinnbart 
metall fra metallholdig avfall forutset-
ter ofte forbehandling av avfallet i 
form av fragmentering. Fragmentering 
innebærer at avfall som er klippet ned 
til akseptabel størrelse kvernes i en 
hammerkvern hvor avfallet slås i styk-
ker og males opp til mindre fragment-
er som sendes videre til ulike sepa-
rasjonstrinn med et transportbånd. 
Videre sortering innebærer blant annet 
syklonering, magnetseparering og 
manuell sortering. Typiske avfallsfrak-
sjoner som gjennomgår fragmen tering 
er kasserte kjøretøy, elektro nikk, 
metallholdig bygg og rivningsavfall, 
samt utsortert metall fra bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanlegg (forbren-
ningsjern). Andre materialfraksjoner 
som normalt følger med inn i kvern-
ingsprosessen inkluderer blant annet 
glass, tekstiler, plast, gummi, tre og 
keramiske materialer (1). Etter ut-
sortering av gjenvinnbare materialfraksjoner sitter 
man igjen med en restfraksjon fra oppkverningen 
som normalt kalles lettfraksjon. Videre sikting av 
lettfraksjonen gir minst to delfraksjoner. Fluff er den 
groveste restfraksjonen med lavest tetthet hvor 
man gjerne finner en anrikning av tekstiler, plast, 
trevirke mm. Fines er restfraksjonen med  høyest 
tetthet, og hvor man også finner høyest andel 
metaller og keramiske materialer. I noen sammen-
henger brukes fluff som en samlebetegnelse på 
både grov- og finfraksjonen. Fordi det er store for-
skjeller i materialinnhold for ulike avfallstyper som 

4. KLASSIFISERING AV RESTAVFALL (LETTFRAKSJON)  
FRA KVERNING AV METALLHOLDIG AVFALL 

FORBEHANDLING
Spyling

Utsortering

LETTFRAKSJONER
(Fluff + Fines)

Sanert bil

Innmating

EE-avfall

Trevirke

A
vgasser og støv

Restfraksjon
ettersortering i
ulike fraksjoner

Metall
ettersortering i
ulike fraksjoner

KVERNING

TØRR OG VÅT-
SYKLON SAMT

SLAMAVSKILLER

Forbrennings-
jern

Komplekst
metall

Figur 4.1 Materialfraksjoner som oppstår 
ved kverning av metallholdig avfall.

Figur 4.2 Grov lettfraksjon (fluff)  Figur 4.3 Fin lettfraksjon (fines)

gjennomgår oppkverning vil også lettfraksjoner som 
oppstår ha svært ulik sammensetning. Figur 4.1 
viser en oversikt over ulike materialfraksjoner som 
oppstår ved kverning av metallholdig avfall.

I noen tilfeller gjennomgår lettfraksjonen ytterligere 
oppredning for utseparering av interessante kom-
ponenter før sluttbehandling. Vanlig sluttbehandling 
av lettfraksjon er deponering. Figur 4.1 og 4.2 
viser henholdsvis grov lettfraksjon (fluff) og fin lett-
fraksjon (fines).
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Lettfraksjonen vil ofte inneholde skadelige stof-
fer i nivåer som grenser opp mot eller overskrider 
grenseverdier for farlig avfall. Av denne grunn tes-
tes slikt avfall jevnlig for aktuelle stoffer.  Eksempler 
på farlige stoffer som typisk finnes i lettfraksjoner 
er tungmetaller som bly, kobber og sink, samt 
 organiske stoffer som oljerester, PCB, PAH og 
brommerte flammehemmere. Bilvrak og EE-afall er 
eksempler på avfallstyper som kan gi forhøyet nivå 
av mange av disse stoffene i lettfraksjonen (19). 
Lettere hydrokarboner som benzen, toluen og xylen 
(BTX-forbindelser) vil ofte forekomme i langt lavere 
nivåer enn mer langkjedede molekyler. Dette kan 
være et resultat av stoffenes flyktighet (20).

Lettfraksjoner vil i mange tilfeller kun ha gjennom-
gått mekaniske prosesser som ikke medfører 
betydelig kjemisk omdanning. Forbehandling i form 
av vasking eller spyling vil ofte skje, men utelates 
typisk ved lave temperaturer og vil normalt ikke en-
dre materialets kjemiske sammensetning. Av denne 
grunn vil man finne igjen de samme kjemiske 
forbindelsene i tilsvarende mengder som avfallet 
opprinnelig inneholdt før oppkverning. Metalliske 
grunnstoffer kan forventes å foreligge i metallisk 
form i den grad de forekommer som metaller i 
produktene som avfallet stammer fra. Eksempelvis 
er det naturlig å forvente at mye kobber forekom-
mer i form av biter av kobberledninger mens bly og 
sink inngår i legeringer eller som overflatebehan-
dling på metallbiter (19). 

En viss kjemisk omdanning av kverningsavfallet 
vil imidlertid kunne inntreffe. Selv i forholdvis tørt 
kverningsavfall vil det skje en biologisk nedbrytning 
av organiske komponenter i avfallet tilsvarende hva 
man finner ved kompostering. I noen tilfeller med-
fører dette merkbar temperaturøkning og avgivelse 
av synlig damp som vist på figur 4.4

Det har vist seg vanskelig å finne gode håndter-
ingsmåter for lettfraksjoner. Avfallet har normalt 
middels til lav brennverdi og har en stoffsammen-
setning som er en utfordring for mange 
forbrennings anlegg å håndtere inkludert sement-
ovner. Spesielt krevende er avfallets høye innhold 
av klor som både kan skade prosessutstyr, danne 
dioksiner og dioksinlignende forurensninger og 
øker behovet for røykgassrensekjemikalier. Det er 
foreløpig ikke funnet noen velfungerende teknologi 
for materialgjenvinning av avfallet og deponi er 
derfor en vanlig sluttbehandling av avfallet til tross 
for at avfallet har potensial for utlekking av uønsket 
forurensning. Pyrolyse vil kunne vise seg å være en 
miljø- og ressursmessig bedre behandlingsmåte i 
fremtiden, men foreløpig finnes ingen slike nordiske 
anlegg (20).
 

Figur 4.4 Eksempel på damp avgitt fra biologisk nedbrytning av 
organisk materiale i kverningsavfall.

4.1 Klassifisering av shredderavfall som 
farlig avfall, forslag til fremgangsmåte
Klassifisering av shredderavfall begynner som for 
annet avfall med valg av inngang i EAL-listen. To 
innganger er normalt aktuelle. Dette er:

19 10 03*: Lettfraksjon og støv som inneholder 
farlige stoffer.

19 10 04: Annen lettfraksjon enn dem nevnt i 
19 10 03.

I og med at 19 10 03 er stjernemerket og 19 10 04 
ikke er det står vi overfor en speilinngang som in-
nebærer at shredderavfallet i prinsippet må under-
søkes nærmere for å kunne klassifiseres. 

Klassifisering av shredderavfall i forhold faree-
genskapene 1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 
(brann farlig), 9 (smittefarlig), 12 (avgir giftig gass) 
og 15 (andre farehensyn) ) forutsetter vurderinger 
av avfallet som helhet og tar ikke utgangspunkt i 
enkeltforbindelser som avfallet inneholder. Klassifi-
sering av shredderavfall i forhold fareegenskapene 
1 (eksplosivt), 2 (oksiderende), 3 (brannfarlig) er 
lite relevant ettersom det organiske materialet 
som finnes ofte er brennbart men knapt kan reg-
nes som spesielt brannfarlig. Et unntak fra denne 
situasjonen er tilfeller hvor shredderavfallet er 
sterkt tilgriset av oljerester eller andre lettanten-
nelige kjemikalier. Klassifisering av shredderavfall 
i forhold fareegenskap 9 (smittefarlig) er også lite 
aktuelt med mindre avfallet som har gjennomgått 
oppkverning stammer fra helseinstitusjoner, labora-
torier eller slakterier/dyreholdsinstitusjoner hvor det 
oppstår smittestoffer. Klassifisering av shredder-
avfall i forhold fareegenskap, 12 (avgir giftig gass) 
vurderes som lite aktuelt selv om noe gass i form 
av CO2 vanndamp og metan vil avgis som resultat 
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av komposteringsreaksjoner i avfallet. Det er ikke 
identifisert fareforhold som gjør klassifisering av 
shredderavfall i forhold fareegenskap 15 (Andre 
farehensyn) aktuelt.

For fareegenskapene 4 (irriterende), 5 (spesifikk 
organtoksitet), 6 (akutt toksitet), 7 (kreftfremkal-
lende), 8 (etsende), 10 (reproduksjonsskadelig), 11 
(mutagent), 13(allergifremkallende) og 14 (økotok-
sisk) forutsettes det vurderinger basert på stoffnivå 
i avfallet.

Restavfall fra kverning av metallavfall varierer svært 
mye avhengig av hvilke typer avfall som kvernes. 
Eksempelvis vil kasserte kjøretøy og EE-avfall 
typisk inneholde høyere nivåer av flammehemmere 
enn mye annet metallholdig avfall (20). Dette gjør 
det utfordrende å identifisere et begrenset antall 
referansestoffer som basis for klassifisering av 
farlig avfall. I en dansk studie fra 2014 som har sett 
på europeisk restavfall fra kverning av metallavfall 
konkluderes det med at PCB, bly og oljerester ut-
gjør de viktigste stoffene som oftest gir grunnlag for 
klassifisering som farlig avfall, men at også nivåer 
av nikkel, krom og kobolt kan utgjøre et problem 
(20).  

Tabell 4.1 på de følgende sider inneholder en sam-
menligning av nivåene av farlige stoffer i shredder-
avfall i forhold til gjeldende grenseverdier. Data-
grunnlaget er hentet fra kvartalsprøver som er tatt 
fra finfraksjonen av fluff (fines) ved to norske frag-
menteringsverk. Sammenligningen mot grensever-
dier er gjort både i forhold til gjennomsnittskonsen-
trasjoner og i forhold til maksimumsverdiene som 
datagrunnlaget inneholder. Datagrunnlaget baserer 
seg på til sammen 27 laboratorieanalyser.

Som man kan se av tabell 4.1 overskrides fire 
grenseverdier av gjennomsnittsverdiene til shred-
deravfallet. Dette gjelder H350, H360 og H372 for 
fyrings- eller smøreolje, og H411 for kobber og sink. 
I tillegg overskrides summeringskravet under HP14 
for H410, 411 og 412.

For maksimalverdiene overskrides 11 grensever-
dier. Dette er H302, H315, H319, H331, H332 og 
410 for kobber, samt H350, H360 og H372 for 
smøre- eller fyringsolje og en brommert flamme-
hemmer (dekaBDE). I tillegg overskrides POP-
grenseverdiene av maksimalverdiene for PCB og 
to brommerte flammehemmere. Maksimalverdiene 
overskrider også summeringskravet under HP14 
for H410, H411 og H412 og summeringskravet for 
H410, H411, H412 og H413.  

Det må være rimelig å forvente at kobber foreligger 
i metallisk form i lettfraksjonen, og skulle således i 
henhold til EUs veileder ikke telle med i vurderingen 
som rene metaller og metallegeringer er unntatt fra. 
Like fullt ligger granulert kobbermetall registrert i 
C&L-inventory med tilhørende faresetningskoder. 
Kobber inngår derfor i klassifiseringsoperasjonen 
som her er gjort, selv om det også kan argumen-
teres for hvorfor kobber burde vært utelatt. Det 
samme gjelder høyst sannsynlig også for nikkel, bly 
og til dels sink og krom.

Ingen klorparafiner, PAH-, BTX- eller PCB-forbin-
delser overskrider gjeldende grenseverdier eller 
avskjæringsverdier hverken for gjennomsnittsverdi-
ene eller maksimalverdiene.
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TABELL 4.1: Sammenligning av nivåene av farlige stoffer (gjennomsnitt- og maksimalverdier) i finfraksjon av fluff (fines) i forhold til gjeldende grenseverdier (vekt%)

(Unit: vekt%)
Acute 
tox. 1 

(Dermal)

Acute 
tox. 2 

(Dermal)

Acute 
tox. 3 

(Dermal)

Sum 
H315 og 

H319

Acute 
Tox 1 

(Inhal.)

Acute 
Tox 2 

(Inhal.)

Carc. 
1A, 

Carc 
1B

Repr. 
1A, 

Repr. 
1B

Sum 
310
+311 
+312

Sum 
310 
+311 
+312 
+313

DBDE/
HBDE 
(2500 

mg/kg)
POP (50 
mg/kg)

Stoff med avg max 301 302 304 310 310 311 312 315 317 318 319 330 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 370 371 372 373 400 410 411 412 413 POP POP

Metaller/halvmetaller
As (Arsen) 0,00 0,00 0,016 û û û û û û
Cd (Kadmium) 0,00 0,01 0,07 û
Cr (Krom) 0,05 0,06 0,284 û û û û û û û û û û û û û û û
Cu (Kopper) 1,24 3,36 76,8 û û û û û û û û û
Hg (Kvikksølv) 0,00 0,00 0,000709 û û û û û û
Ni (Nikkel) 0,05 0,07 0,22 û û û û û û
Pb (Bly) 0,19 0,21 0,867 û û û û û û
Zn (Sink) 2,57 2,58 10,3 û û û û
Brommerte flammehemmere
TetraBDE 0,00 0,01 0,11

PBDE-47 0,00 0,01 0,095

PentaBDE 0,00 0,01 0,13 û û û û û
PBDE-99 0,00 0,01 0,088 û û û û û
PBDE-100 0,00 0,00 0,025 û û û û û
HeksaBDE 0,00 0,00 0,027 û û û û û û û û û
HeptaBDE 0,00 0,00 0,018

OktaBDE 0,00 0,00 0,042 û
NonaBDE 0,00 0,02 0,17

DekaBDE (PBDE-209) 0,00 0,12 1,7 û û û û û û û û û û û û
Tetrabrombisfenol A 
(TBBPA) 0,00 0,00 0,0205 û û û û
Dekabrombifenyl 
(DeBB) 0,00 0,00 0,0035 û
Heksabromsyk-
lododekan (HBCD) 0,00 0,00 0,062 û û
PCB-7:
PCB 28 0,00 0,00 0,00052 û û û û û û
PCB 52 0,00 0,00 0,000336 û û û û û û
PCB 101 0,00 0,00 0,00031 û û û û û û
PCB 118 0,00 0,00 0,00027 û û û û û û
PCB 138 0,00 0,00 0,000255 û û û û û û
PCB 153 0,00 0,00 0,000184 û û û û û û
PCB 180 0,00 0,00 0,000126 û û û û û û
Sum PCB 7 0,00 0,00 0,0018 û û û û û û
Klorparafiner
Kortkj.klorerte parafiner 
SCCP, C10-C13 0,00 0,00 0,015 û û û û û
Mellomkj.klor. parafiner 
MCCP 0,00 0,01 0,06 û û û û
BTEX

Bensen 0,00 0,00 0,0000243 û û û û û û û
Toluen 0,00 0,00 0,000358 û û û û
Etylbensen 0,00 0,00 0,00026

Xylener 0,00 0,00 0,0017 û û û û
Sum BTEX 0,00 0,00 0,0020967

Totale hydrocarboner (THC)
Fraksjon >C10-C12 
(parafin) 0,00 0,01 0,0279 û
Fraksjon >C12-C16 0,02 0,03 0,112

Fraksjon >C16-C35 0,79 0,90 2,01

Sum >C12-C35 (fyrings-
olje/smøreolje) 0,85 0,95 2,12 û û û
Fraksjon >C35-C40 0,12 0,11 0,171

Fraksjon >C10-C40 0,90 1,00 2,1

1/2
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TABELL 4.1: Sammenligning av nivåene av farlige stoffer (gjennomsnitt- og maksimalverdier) i finfraksjon av fluff (fines) i forhold til gjeldende grenseverdier (vekt%)

(Unit: vekt%)
Acute 
tox. 1 

(Dermal)

Acute 
tox. 2 

(Dermal)

Acute 
tox. 3 

(Dermal)

Sum 
H315 og 

H319

Acute 
Tox 1 

(Inhal.)

Acute 
Tox 2 

(Inhal.)

Carc. 
1A, 

Carc 
1B

Repr. 
1A, 

Repr. 
1B

Sum 
310
+311 
+312

Sum 
310 
+311 
+312 
+313

DBDE/
HBDE 
(2500 

mg/kg)
POP (50 
mg/kg)

Stoff med avg max 301 302 304 310 310 311 312 315 317 318 319 330 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 370 371 372 373 400 410 411 412 413 POP POP

Alifater
Alifater >C5-C6 (bensin) 0,00 0,00 0 û û û
Alifater >C6-C8  
(bensin) 0,00 0,00 0 û û û
Alifater >C8-C10  
(bensin) 0,00 0,00 0,016 û û û
Alifater >C10-C12 0,00 0,01 0,017 û
Alifater >C12-C16 0,02 0,03 0,089

Alifater >C16-C35 0,89 1,04 2,1

Sum alifater >C12-C35 
(fyringsolje/smøreolje) 0,83 1,02 2,2 û û û
Sum alifater >C5-C35 0,87 1,08 2,2

PAH 16
Naftalen 0,00 0,00 0,00043 û û û û û û
Acenaftylen 0,00 0,00 0,000091 û û û û û û û
Acenaften 0,00 0,00 0,00171 û û û û û û û û
Fluoren 0,00 0,00 0,00454 û û û û û û û û û
Fenantren 0,00 0,00 0,0261 û û û û û û û û û
Antracen 0,00 0,00 0,00274 û û û û û û û û
Fluoranten 0,00 0,00 0,00948 û û û û û û û û
Pyren 0,00 0,00 0,00479 û û û û û û û û û
Benso(a)antracen^ 0,00 0,00 0,00218 û û û û û
Krysen^ 0,00 0,00 0,00238 û û û û û û
Benso(b)fluoranten^ 0,00 0,00 0,00431 û û û û û
Benso(k)fluoranten^ 0,00 0,00 0,00182 û û û û û
Benso(a)pyren^ 0,00 0,00 0,00199 û û û û û û û
Indeno(123cd)pyren^ 0,00 0,00 0,00169 û û û û û
Dibenso(ah)antracen^ 0,00 0,00 0,000374 û û û û û
Benso(ghi)perylen 0,00 0,00 0,00149

Sum PAH-16 0,00 0,00 0,054

Sum PAH carcinogene 0,00 0,00 0,015

Ftalater
Dimetylftalat (DMP) 0,000576 0,00068275 0,002 û û û û û û û û û
Dietylftalat (DEP) 0 7,44444E-06 0,000 û û û û û û û û û û û û û û û
Di-n-propylftalat (DPrP) 0 3,77778E-06 0,000 û û û û û û û û
Di-n-butylftalat (DBP) 0,00109 0,001149286 0,004 û û
Di-isobutylftalat (DIBP) 0,0005255 0,000749893 0,002 û
Di-pentylftalat (DPP) 0 2,95556E-05 0,001

Di-n-oktylftalat (DNOP) 0,0007055 0,003364107 0,054 û û
Di-(2-etylheksyl)ftalat 
(DEHP) 0,0428 0,063167857 0,321 û
Butylbensylftalat (BBP) 0,000447 0,001889214 0,014 û û û û û
Di-sykloheksylftalat 
(DCHP) 0,0000965 0,000287077 0,003 û

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei

Avskjæringsverdi 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 1 ulik ulik

Grenseverdi 5 25 10 0,25 2,5 15 55 20 10 10 20 20 0,1 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 1 10 25 0,25 2,5 25 25 25 25 0,0025 0,00005

Kons. i avfall (avg) 0,000 3,698 0,010 0,000 0,000 0,000 0,120 3,484 0,065 0,000 3,362 6,845 0,000 0,000 3,360 3,698 0,060 0,120 0,000 0,060 0,950 0,060 1,020 1,020 0,000 0,060 1,020 0,120 2,580 6,150 0,000 0,000 0,000 615,00 6,150 0,000 0,000

Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei

Kons. i avfall (max) 0,000 79,367 0,088 0,000 0,000 0,000 1,700 78,784 0,284 1,700 78,500 157,28 0,000 0,000 76,800 79,367 0,284 1,700 0,016 0,284 2,120 0,284 2,200 2,200 0,000 0,284 2,200 1,700 10,714 88,381 0,000 0,000 1,700 8838,1 90,081 0,062 0,00052

Farlig avfall? Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja

2/2
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Arbeidet med denne rapporten har hatt som for-
mål å beskrive mulighetsrommet for en forenklet 
og mer harmonisert klassifisering av farlig avfall 
med utgangspunkt i askerester og shredderavfall. 
En del av denne oppgaven har vært å utvikle et 
verktøy eller hjelpemidler som gjør det enklere å 
klassifisere farlig avfall på en korrekt måte. Ideelt 
sett burde dette innebære at man kunne isolere et 
begrenset antall referansestoffer og grenseverdier 
som sjablongmessig kunne brukes til å gjøre slike 
vurderinger. 

Denne muligheten er funnet å være begrenset av 
minst to forhold. For det første er avfallets sam-
mensetning vist å variere både for askerester, men 
spesielt for shredderavfall på en måte som tidvis 
gir ekstremverdier for stoffer som ellers ligger mye 
lavere. Shredderavfall fra kasserte kjøretøy og EE-
avfall vil eksempelvis kunne ha forhøyet innhold av 
oljerester og flammehemmere. Et redusert antall 
analyseparametere vil begrense muligheten for å 
fange opp disse ekstremverdiene.

Enda viktigere er det faktum mange grenseverdier 
forutsetter summasjon av flere enkeltstoffer som 
er tilknyttet samme faresetningskode. Konsen-
trasjonen av et stoff kan derfor ligge langt under 
grenseverdien (men over avskjæringsverdien) 
og likevel være relevant dersom det forekommer 
sammen med andre enkeltstoffer som til sammen 
overskrider en grenseverdi som krever summas-
jon. Et stoff kan med andre ord forekomme i en 
konsentrasjon som gjør det ubetydelig i forhold til 
klassifisering av avfallet som farlig isolert sett, men 
forekomme sammen med andre stoffer som i sum 
medfører at en grenseverdi for farlig avfall over-
skrides. 

I kapittel 3 og 4 ble det gitt en beskrivelse av hvilke 
grunnstoffer og kjemiske forbindelser som anses 
som mest kritiske for å klassifisere henholdsvis 
akserester og shredderavfall som farlig avfall, og 
hvilke nivåer som utløser overskridelse av relevante 
grenseverdier så langt regelverket og avfallets 
egenskaper synes å tillate. Til denne vurderingen 
ble det benyttet en exel-mal som også kan benyttes 
til klassifisering av andre avfallstyper og følger som 
vedlegg til denne rapporten. 

5. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Kapittel 2 inneholder i tillegg en del generelle 
forslag til beste praksis for klassifisering av farlig 
avfall uavhengig av avfallstype. 

5.1 Anbefalinger ved klassifisering av 
askerester som farlig avfall
For askerester er sink, bly og kobber samt i mindre 
grad krom og arsen vist å være kritiske stoffer å 
vurdere med tanke på klassifisering av asken som 
farlig avfall. For bunnaske bør barium og vanadium 
også som et minimum inkluderes. For flygeaske 
bør også antimon inkluderes. Kvikksølv og kad-
mium er dessuten så farlige stoffer at nivåene av 
disse antakelig bør overvåkes uavhengig av det 
faktum at de i praksis alltid synes å ligge under 
aktuelle grenseverdier og avskjæringsverdier for 
klassifisering som farlig avfall. Tabell 5.1 viser en 
oversikt over elementkonsentrasjoner som med-
fører overskridelse av referansestoffene som ligger 
til grunn for vurderingene som er gjort for bunn-
aske og flygeaske i denne rapporten. Så lenge 
elementnivåene for en askerest ligger under disse 
verdiene vil det ikke være nødvendig å ta dem med 
i en vurdering av hvorvidt askeresten er å anse 
som farlig avfall. Stoffnivåene i tabell 5.1 er definert 
ut fra et worst case scenario hvor ingen grunnst-
offer forekommer som metall eller er løst på en 
inert form i faste faser av hovedkomponenter som 
eksempelvis jern eller kalsium. I tillegg forutsettes 
det at all krom forekommer som seksverdig krom. 
Et mer realistisk scenarie for moden aske vil være 
at hovedandelen av krom foreligger som treverdig 
oksid, mens en betydelig andel av metaller som 
kobber, bly og i mindre grad sink foreligger som 
metall og dermed kan trekkes fra konsentrasjonen 
som foreligger i tabell 5.1. 
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TABELL 5.1: Oversikt over elementkonsentrasjoner 
som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
avskjæringsverdier for bunnaske og flygeaske

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

As 0,0326 326 Avskjæringsverdi (0,1%)

Ba 0,8729 8729 Avskjæringsverdi (1%)

Cd 0,0613 613 Grenseverdi (0,1%)

Co 0,1966 1966 Grenseverdi (0,25%)

Cr 0,0520 520 Grenseverdi (0,1%)

Cu 0,1997 1997 Grenseverdi (0,25%)

Hg 0,0739 739 Grenseverdi (0,1%)

Mo 0,6667 6667 Avskjæringsverdi (1%)

Ni 0,0786 786 Grenseverdi (0,1%)

Pb 0,2231 2231 Grenseverdi (0,25%)

Sb 0,4177 4177 Grenseverdi (1%)

V 0,2800 2800 Avskjæringsverdi (1%)

W 0,7929 7929 Avskjæringsverdi (1%)

Zn 0,2009 2009 Grenseverdi (0,25%)

5.2 Anbefalinger ved klassifisering av 
lettfraksjon/finfraksjon/fines som farlig 
avfall
For shredderavfall er det funnet overskridelser 
av grenseverdier for farlig avfall for fire fareset-
ningskoder for gjennomsnittsverdiene til avfallet. 
Dette gjelder H350, H360 og H372 for fyrings- eller 
smøreolje, og H411 for kobber og sink. I tillegg 
overskrides summeringskravet under HP14 for 
H410, 411 og 412.

For maksimalverdiene overskrides 11 grensever-
dier. Dette er H302, H315, H319, H331, H332 og 
410 for kobber, samt H350, H360 og H372 for 
smøre- eller fyringsolje og en brommert flamme-
hemmer (dekaBDE). I tillegg overskrides POP-
grenseverdiene av maksimalverdiene for PCB og 
to brommerte flammehemmere. Maksimalverdiene 
overskrider også summeringskravet under HP14 
for H410, H411 og H412 og summeringskravet for 
H410, H411, H412 og H413.  

Selv om nivåene av krom og bly er langt lavere enn 
for kobber overskrider maksimalverdiene av også 
disse stoffene noen av de samme grenseverdiene 
som kobber.

Det må være rimelig å forvente at kobber fore-
ligger i metallisk form i lettfraksjonen, og skulle 
således i henhold til EUs veileder ikke telle med i 
vurderingen som rene metaller og metallegeringer 
er unntatt fra. Like fullt ligger granulert kobbermetall 
registrert i C&L-inventory med tilhørende fareset-
ningskoder. Kobber inngår derfor i klassifiserings-
operasjonen som her er gjort, selv om det også 
kan argumenteres for hvorfor kobber burde vært 
utelatt. Det samme gjelder høyst sannsynlig også 
for  nikkel, bly og til dels sink og krom.

Ingen klorparafiner, PAH- eller  BTX-forbindelser 
overskrider gjeldende grenseverdier eller 
avskjæringsverdier hverken for gjennomsnittsverdi-
ene eller maksimalverdiene til avfallet.

Samlet sett ser det på dette grunnlag ut som 
bare et fåtall av stoffene som det måles for er 
avgjørende for klassifisering av shredderavfall som 
farlig avfall. Råstoffene som inngår i shredderpro-
sesser endres imidlertid over tid, og endret 
råstofftilførsel vil potensielt kunne gi en annen 
sammensetning av farlige stoffer enn hva som 
er beskrevet i denne rapporten. Datagrunnlaget 
i denne rapporten stammer dessuten fra kun to 
 anlegg, og det kan derfor ikke utelukkes at tilsva-
rende avfall fra andre fragmenteringsverk kan ha 
andre konsentrasjoner av de samme stoffene. Det 
er dessuten viktig å være klar over at innholdet a 
farlige stoffer i shredderavfall ikke bare måles av 
hensyn til klassifiseringen av avfallet, men også 
som et krav til miljøovervåkningen fra myndig-
hetene. Miljødirektoratet har for øvrig varslet nye 
og muligens skjerpede krav til miljøovervåkning av 
shredderanlegg (24). 

Tabell 5.2 viser en oversikt over stoffkonsentrasjon-
er som medfører overskridelse av grenseverdier 
eller avskjæringsverdier for shredderavfall. Så 
lenge stoffnivåene i shredderavfallet ligger under 
disse verdiene vil det ikke være nødvendig å ta 
dem med i en vurdering av hvorvidt shredderav-
fallet er å anse som farlig avfall. Stoffnivåene i 
tabell 5.2 er definert ut fra et worst case scenario 
hvor ingen grunnstoffer forekommer som metall. I 
tillegg forutsettes det at all krom forekommer som 
seksverdig krom. Et mer realistisk scenarie for 
shredderavfall vil være at hovedandelen av krom 
foreligger som  del av metallegering, mens også 
øvrige metaller som kobber, bly og sink foreligger 
som rene metaller eller metallegeringer, og dermed 
kan trekkes fra konsentrasjonen som foreligger i 
tabell 5.2. 
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TABELL 5.2: Oversikt over stoffkonsentrasjoner som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
 avskjæringsverdier for shredderavfall

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

Metaller/halvmetaller:

As (Arsen) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cd (Kadmium) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cr (Krom) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Cu (Kopper) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Hg (Kvikksølv) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Ni (Nikkel) 1 10000 Grenseverdi (1%)

Pb (Bly) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Zn (Sink) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Brommerte flammehemmere:

PentaBDE 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

PBDE-99 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

PBDE-100 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

HeksaBDE 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

OktaBDE 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

DekaBDE (PBDE-209) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dekabrombifenyl (DeBB) 0,25 2500 POP-grenseverdi (0,25%)

Heksabromsyklododekan (HBCD) 0,25 2500 POP-grenseverdi (0,25%)

PCB-7:

PCB 28 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 52 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 101 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 118 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 138 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 153 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

PCB 180 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

Sum PCB 7 0,005 50 POP-grenseverdi (0,005%)

Klorparafiner:

Kortkj.klorerte parafiner SCCP, C10-C13 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Mellomkj.klor. parafiner MCCP 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

BTEX:

Bensen 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Toluen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Xylener 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Totale hydrocarboner (THC):

Fraksjon >C10-C12 (parafin) 10 100000 Grenseverdi (10%)

Sum >C12-C35 (fyringsolje/smøreolje) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

1/2
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TABELL 5.2: Oversikt over stoffkonsentrasjoner som medfører overskridelse av grenseverdier eller 
 avskjæringsverdier for shredderavfall

Stoff vekt% mg/kg Definerende grenseverdi

Alifater:

Alifater >C5-C6 (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C6-C8  (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C8-C10  (bensin) 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Alifater >C10-C12 10 100000 Grenseverdi (10%)

Sum alifater >C12-C35 (fyringsolje/smøreolje) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

PAH 16:

Naftalen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Acenaftylen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Acenaften 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fluoren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fenantren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Antracen 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Fluoranten 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Pyren 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Benso(a)antracen^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Krysen^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(b)fluoranten^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(k)fluoranten^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Benso(a)pyren^ 0,1 1000 Grenseverdi (0,1%)

Indeno(123cd)pyren^ 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dibenso(ah)antracen^ 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Ftalater:

Dimetylftalat (DMP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Dietylftalat (DEP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-n-propylftalat (DPrP) 1 10000 Grenseverdi (1%)

Di-n-butylftalat (DBP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-isobutylftalat (DIBP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

Di-n-oktylftalat (DNOP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

Butylbensylftalat (BBP) 0,1 1000 Avskjæringsverdi (0,1%)

Di-sykloheksylftalat (DCHP) 0,3 3000 Grenseverdi (0,3%)

2/2
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5.3 Generelle kommentarer til regel-
verket for klassifisering av farlig avfall
Et velfungerende system for klassifisering av farlig 
avfall er helt avgjørende for å sikre at skadelige 
stoffer og materialer håndteres på en forsvarlig 
måte, og at miljøgifter destrueres effektivt og mest 
mulig fullstendig. Dette blir ekstra viktig i en sirkulær 
økonomi hvor fokus på lukkede produkt- og materi-
alkretsløp øker. En del av begrunnelsen for at EUs 
avfallsregelverk i 2015 ble knyttet sammen med 
kjemikalieregelverket var at innholdet av farlige 
stoffer i produkter blir avfall når disse produktene 
kasseres, og at et felles system for farlighetsvur-
deringer ideelt sett burde være uavhengig av hvor 
i livsløpet til et produkt farevurderingen utføres. I 
praksis har det imidlertid vist seg å være så store 
utfordringer med et integrert avfall og kjemikalie-
regelverk at det gir grunn til å stille spørsmålstegn 
ved hvor hensiktsmessig en slik løsning i praksis er.

I 2016 la Nordisk Ministerråd frem en rapport hvor 
EUs regelverk for klassifisering av farlig avfall ble 
evaluert (25). Rapporten peker på at det finnes 
viktige forskjeller på kjemiske produkter og avfall 
når det gjelder variasjon i kjemisk sammensetning 
og egenskaper, og hvor avfall ofte er vesentlig 
mer heterogent. Avfallets sammensetning vil også 
kunne gjennomgå større forandringer over tid enn 
kjemiske produkter. Rapporten stiller spørsmåls-
tegn ved om det i EUs regelverk er tatt tilstrekkelig 
hensyn til disse forskjellene. Rapporten peker 
også på utfordringer knyttet til at testprosedyrer 
for avfall foreløpig er mindre utviklet enn for 
kjemiske produkter (både hos bransje og laborato-
rier) og skaper risiko for ulik praksis og vurdering 
av samme avfall. Spesielt vurderes dette som et 
problem for organiske forbindelser som kan ha ført 
til et overdrevent stort fokus på metaller ettersom 
måling av grunnstoffinnhold er mye enklere enn å 
bestemme nivåene til kjemiske forbindelser som 
grunnstoffene inngår i.

Rapporten etterlyser blant annet klarere retnings-
linjer for hvordan utvelgelsen av stoffer som skal 
vurderes med tanke på farlighet skal gjøres i spe-
sifikke avfallsstrømmer og en mer presis beskriv-
else av hvordan faresetninger skal identifiseres i 
tilfeller hvor harmoniserte registreringer mangler. 
En mulighet som drøftes er innføring av generiske 
farekoder for grunnstoffer som hevdes å kunne 
forenkle og kostnadseffektivisere klassifiseringsar-
beidet i betydelig grad. Rapporten etterlyser også 
mer standardiserte metoder for prøvetaking og 
måling av stoffnivåer i store og typiske avfallsstrøm-
mer som vil kunne gi en mer kostnadseffektiv og 
harmonisert praksis. Det pekes også på at bruk av 

utlekkingstester ville kunne gi en bedre beskrivelse 
av avfallets reelle farlighet.

I arbeidet med denne rapporten er det dessuten 
gjort følgende observasjoner når det gjelder ufor-
delaktige sider ved regelverket som ved utgangen 
av 2018 gjelder for klassifisering av farlig avfall:

Regelverket er svært komplekst, og det er svært 
tidkrevenede å skaffe seg full oversikt over alle 
detaljene som ikke finnes samlet et enkelt sted, 
men må innhentes fra mange ulike dokumenter og 
rettskilder.

Tilgangen til informasjon om stoffers fareegen-
skaper er uoversiktlig, komplisert, tidkrevende og 
kvaliteten på selvklassifiserte stoffer fremstår som 
varierende og i noen tilfeller motstridende. Det 
synes å være en trend at man ved registrering av 
stoffdata i en del tilfeller «overklassifiserer» stoffer 
som gir dem strengere vurdering enn hva stoffenes 
faktiske farlighet skulle tilsi.

At det ikke finnes en lavere grenseverdi enn 0,1 % 
eller 1000 mg/kg innebærer at ingen stoffer med 
konsentrasjoner under dette skal klassifiseres som 
farlig avfall (unntatt er noen få POP-stoffer med 
særskilte regler). For spesielt farlige stoffer som 
eksempelvis kvikksølv- og kadmiumforbindelser og 
perfluorerte stoffer må dette sies å være betenkelig. 
At avfall med eksempelvis 900 ppm metylkvikksølv 
eller kadmiumklorid skal kunne leveres til depo-
nier for ordinært avfall, mens avfall med 2500 ppm 
sinkoksid eller kobberoksid må deklareres som 
farlig avfall fremstår som mildt sagt underlig, og kan 
vanskelig begrunnes utfra kunnskap om stoffenes 
faktiske skadepotensiale.

C&L-inventory inneholder Informasjon om stof-
fenes faresetningskoder, men ikke tilhørende 
grenseverdier. Disse må hentes frem separat fra 
andre informasjonskilder. Dersom man ikke baserer 
klassifiseringsarbeidet på en forhåndsutfylt mal 
hvor faresetningskodene allerede er koblet til sine 
respektive grenseverdier vil dette medføre ekstra 
tidsbruk. 

Samlet sett fører dette til vurderinger som i praksis 
gir ubegrunnet strenge rammer for noen stoffer, 
mens andre stoffer slipper igjennom i uforståelig 
høye konsentrasjoner. Kompleksiteten i regelverket 
medfører også betydelig risiko for feil og utelatelser 
som kan føre til ukorrekt klassifisering. 

At regelverket for klassifisering er så komplekst, at 
klassifiseringsarbeidet er så tidkrevende og krever 
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så høy kompetanse tilsier dessuten at terskelen for 
å ignorere eller omgå regelverket senkes. Ressurs-
bruken som klassifiseringsarbeidet medfører kan i 
verste fall også tenkes å virke konkurransevridende 
ved at useriøse aktører som omgår regelverket i 
praksis kan levere billigere tjenester.

På dette grunnlag vil Bergfald Miljørådgivere 
komme med følgende anbefalinger:

ANBEFALING 1: Det er behov for en offentlig 
utredning som evaluerer systemet som per i dag 
gjelder for klassifisering av farlig avfall. Det bør 
undersøkes i hvilken grad dagens ordning i praksis 
reelt sett fører til bedre og mer korrekt klassifi-
sering av farlig avfall utfra avfallets faktiske miljø-
egenskaper sammenlignet med tidligere ordninger. 
Ordningens samfunns- og miljønytte bør vurderes 
opp mot ressursene som i praksis brukes på disse 
vurderingene. Mulighetsrommet for forenkling bør 
beskrives tydeligere enn hva som har vært mulig i 
denne rapporten, og norske myndigheter bør legge 
til rette for at dette mulighetsrommet kan realiseres. 

ANBEFALING 2: Det er behov for bedre støtteverk-
tøy og hjelpemidler i arbeidet med klassifisering 
av farlig avfall. Danske myndigheter har gitt ut en 
regnearksmal som gir litt hjelp med å sortere rådata 
og utføre visse innledende støkiometriske bereg-
ninger. Avfall Sveriges exel-baserte støtteverktøy 
gir langt mer helhetlig hjelp, men kan foreløpig 
kun  benyttes for askerester og er foreløpig ikke 
oppdatert med de siste endringene i regelverket. 
Veilederen fra NFFA og Forum for miljøkartlegging 
og sanering forenkler arbeidet med innhenting av 
faresetninger og grenseverdier for visse stoffer og 
inneholder også beskrivelse av en mulig matrise 
som kan benyttes i arbeidet med klassifisering av 
farlig avfall. 

Ideelt sett burde det eksistert et hjelpeverktøy som 
kunne benyttes for alle avfallstyper og som basert 
på nødvendig informasjon om avfallets stoff-
sammensetning kunne koble disse opplysningene 

med nødvendige faresetningskoder og tilhørende 
grenseverdier og avskjæringsverdier og på dette 
grunnlag automatisk besvare hvorvidt avfallet skal 
anses som farlig. Til tross for at både EU-kommi-
sjonen og myndighetene i flere medlemsland 
inkludert Danmark, Sverige, UK og Frankrike har 
lagt ned betydelig innsats sammen med avfalls-
bransjen i utvikling av veiledningsmateriell har 
ingen slike støtteverktøy foreløpig sett dagens lys. 
Dette kan være et uttrykk for hvor komplisert og 
ressurskrevende utviklingen av et slikt verktøy i 
praksis vil være. Et samarbeidsprosjekt på tvers av 
flere landegrenser kan derfor kanskje være en hen-
siktsmessig når neste generasjons støtteverktøy for 
klassifisering av farlig avfall skal utvikles.

I arbeidet med denne rapporten er det utviklet en 
exel-mal som potensielt kan benyttes ved klassifi-
sering av farlig avfall. Bruk av denne malen vil 
forenkle klassifiseringsarbeidet noe dersom man i 
utgangspunktet ikke baserer arbeidet på et annet 
hjelpeverktøy. Exel-malen inneholder en matrise 
hvor aktuelle faresetningskoder er koblet til til-
hørende grenseverdier og avskjæringsverdier. Ved 
å fylle inn stoffer med tilhørende konsentrasjoner 
og faresetninger gjør exel-malen det litt enklere 
å gjøre nødvendige sammenligninger mellom 
avfallets stoffnivåer og gjeldende grenseverdier. 
Exel-malen utfører ikke selv kalkulasjoner men 
forutsetter at nødvendige tallverdier summeres og 
overføres til celler hvor de kan sammenlignes med 
grenseverdiene. 

En justert mal tilpasset askerester følger også 
som vedlegg til denne rapporten. Her vil man 
basert på innlagte elementkonsentrasjoner 
automatisk kalkulere aktuelle referanseforbindelser. 
Regneark malen inneholder også en kobling 
av referanseforbindelsene til tilhørende fare-
setningskoder og grenseverdier. Regnearket utfører 
ingen ytterligere summasjon eller kalkulering 
ettersom disse vil  varierer avhengig av hvilke og 
hvor mange  elementer som legges inn i regnearket. 
Alle slike nødvendige kalkulasjoner må derfor 
utføres manuelt.
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Vedleggstabell 1 Mal for klassifisering av askerester

A
cute Tox. 2 (oral)

Skin corr 1A

Skincorr 1A
, 1B, 1C

Sum
 H

315 og H
319

A
cute Tox 2 (Inhal.)

Sum
 310+311+312

Sum
 310+311+312+313

Stoff Unit Con 300 301 302 311 314 314 315 317 319 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 372 373 400 410 411 413
As vekt%
As2O3 vekt% 0,000 X X X X X X X
As2O5 vekt% 0,000 X X X X X X X

Ba vekt%
BaO vekt% 0,000 X X

Cd vekt%
CdCl2 vekt% 0,000 X X X X X X X X X X

Co vekt%
CoO vekt% 0,000 X X X X X X

Cr vekt%

CrO3 vekt% 0,000 X X X X X X X X X X X X X X
Cr2O3 vekt% 0,000 X X

Cu vekt%
CuO vekt% 0,000 X X X X X

Hg vekt%
HgCl2 vekt% 0,000 X X X X X X X X X

Mo vekt%
MoO3 vekt% 0,000 X X X X

Ni vekt%
NiO vekt% 0,000 X X X X X

Pb vekt%
PbO vekt% 0,000 X X X X X X X X

Sb vekt%
Sb2O3 vekt% 0,000 X

V vekt%
V2O5 vekt% 0,000 X X X X X X X X X

W vekt%
WO3 vekt% 0,000 X X X X X

Zn vekt%
ZnO vekt% 0,000 X X X X

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Avskjæringsverdi vekt% 0,1 0,1 1 0,1 1 5 (HP8) 1 1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 ulik ulik
Grenseverdi vekt% 0,25 5 25 15 1 1 20 10 20 20 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 25 0,25 2,5 25 25 25
Kons. i avfall vekt%
Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei

Bunnaske
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Vedleggstabell 2.1 Mal for klassifisering av annet avfall enn askerester

Vedleggstabell 2.2 Mal for klassifisering av annet avfall enn askerester

A
cute Tox. 1 (oral)

A
cute Tox. 2 (oral)

A
cute tox. 1 (D

erm
al)

A
cute tox. 2 (D

erm
al)

A
cute tox. 3 (D

erm
al)

Skin corr 1A

Skincorr 1A
, 1B, 1C

Sum
 H

315 og H
319

A
cute Tox 1 (Inhal.)

A
cute Tox 2 (Inhal.)

Carc. 1A
, Carc 1B

Repr. 1A
, Repr. 1B

Sum
 310+311+312

Sum
 310+311+312+313

D
BD

E/H
BD

E (2500 m
g/kg)

PO
P (50 m

g/kg)

PCCD
/PCCF (0,015 m

g/kg)

Faresetningskoder Stoff Unit Verdi 300 300 301 302 304 310 310 311 312 314 314 315 317 318 319 330 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 370 371 372 373 400 410 411 412 413 420 POP POP POP
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Avskjæringsverdi vekt% 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 1 ulik ulik
Grenseverdi vekt% 0,1 0,25 5 25 10 0,25 2,5 15 55 1 5 (HP8) 20 10 10 20 20 0,1 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 1 10 25 0,25 2,5 25 25 0,1 ulik ulik 0,25 0,005 0,0000015
Kons. i avfall vekt%
Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

A
cute tox. 1 (D

erm
al)

A
cute tox. 2 (D

erm
al)

A
cute tox. 3 (D

erm
al)

Sum
 H

315 og H
319

A
cute Tox 1 (Inhal.)

A
cute Tox 2 (Inhal.)

Carc. 1A
, Carc 1B

Repr. 1A
, Repr. 1B

Sum
 310+311+312

Sum
 310+311+312+313

D
BD

E/H
BD

E (2500 m
g/kg)

PO
P (50 m

g/kg)

Faresetningskoder Stoff Unit Conc 301 302 304 310 310 311 312 315 317 318 319 330 330 331 332 334 335 340 341 350 351 360 361 370 371 372 373 400 410 411 412 413 POP POP
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%
vekt%

Summeres? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei
Avskjæringsverdi 0,1 1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 1 ulik ulik
Grenseverdi 5 25 10 0,25 2,5 15 55 20 10 10 20 20 0,1 0,5 3,5 22,5 10 20 0,1 1 0,1 1 0,3 3 1 10 1 10 25 0,25 2,5 25 25 25 25 0,0025 0,00005
Kons. i avfall 
Farlig avfall? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
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Vedleggstabell 3 Datagrunnlag bunnaske (Kilde: Allaska-databasen)
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Vedleggstabell 4 flygeaske uorganiske forbindelser (Kilde: Allaska-databasen)



70 |   METODE FOR ENKLERE FASTSETTELSE AV FA-GRENSER

AVFALL NORGE-RAPPORT 3-2019

april 2019

Vedleggstabell 5 Flygeaske organiske forbindelser (Kilde: Allaska-databasen)
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Vedleggstabell 6 Grunnlagsdata Shredderavfall

Grunnlagsdata Shredderavfall (vekt%)

(Unit: vekt%)

Stoff med avg max Stoff med avg max

Metaller/halvmetaller Alifater
As (Arsen) 18,45 24,88 160 Alifater >C5-C6 (bensin) 0,00 0,00 0

Cd (Kadmium) 28,40 52,03 700 Alifater >C6-C8  (bensin) 0,00 0,00 0

Cr (Krom) 454,00 557,03 2840 Alifater >C8-C10  (bensin) 0,00 27,56 160

Cu (Kopper) 12400,00 33617,33 768000 Alifater >C10-C12 41,10 57,82 170

Hg (Kvikksølv) 1,12 1,43 7,09 Alifater >C12-C16 221,00 293,16 890

Ni (Nikkel) 510,00 651,65 2200 Alifater >C16-C35 8870,00 10415,20 21000

Pb (Bly) 1860,00 2145,42 8670 Sum alifater >C12-C35 (fyring-
solje/smøreolje) 8280,00 10242,10 22000

Zn (Sink) 25700,00 25786,02 103000 Sum alifater >C5-C35 8650,00 10837,78 22000

Brommerte flammehemmere PAH 16
TetraBDE 0,00 84,03 1100 Naftalen 0,70 0,97 4,3

PBDE-47 0,00 59,17 950 Acenaftylen 0,07 0,10 0,91

PentaBDE 0,00 117,41 1300 Acenaften 0,37 1,34 17,1

PBDE-99 0,00 67,00 880 Fluoren 0,61 2,21 45,4

PBDE-100 0,00 16,02 250 Fenantren 3,09 10,68 261

HeksaBDE 0,00 18,17 270 Antracen 0,61 1,39 27,4

HeptaBDE 0,00 12,69 180 Fluoranten 3,54 7,05 94,8

OktaBDE 0,00 27,55 420 Pyren 2,83 4,94 47,9

NonaBDE 0,00 153,41 1700 Benso(a)antracen^ 1,19 1,90 21,8

DekaBDE (PBDE-209) 6,05 1219,62 17000 Krysen^ 1,11 1,96 23,8

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 0,00 13,82 205 Benso(b)fluoranten^ 1,32 2,65 43,1

Dekabrombifenyl (DeBB) 0,00 1,68 35 Benso(k)fluoranten^ 0,50 1,01 18,2

Heksabromsyklododekan (HBCD) 0,00 22,98 620 Benso(a)pyren^ 0,84 1,54 19,9

PCB-7: Indeno(123cd)pyren^ 0,53 1,07 16,9

PCB 28 0,21 0,60 5,2 Dibenso(ah)antracen^ 0,15 0,27 3,74

PCB 52 0,16 0,40 3,36 Benso(ghi)perylen 0,57 1,17 14,9

PCB 101 0,12 0,37 3,1 Sum PAH-16 19,50 40,12 540

PCB 118 0,09 0,30 2,7 Sum PAH carcinogene 6,20 14,47 150

PCB 138 0,10 0,31 2,55 Ftalater
PCB 153 0,09 0,22 1,84 Dimetylftalat (DMP) 5,76 6,8275 23,1

PCB 180 0,05 0,11 1,26 Dietylftalat (DEP) 0 0,074444444 1,1

Sum PCB 7 1,15 2,30 18 Di-n-propylftalat (DPrP) 0 0,037777778 1,0

Klorparafiner Di-n-<<butylftalat (DBP) 10,9 11,49285714 39,1

Kortkj.klorerte parafiner SCCP, 
C10-C13 0,00 8,82 150 Di-isobutylftalat (DIBP) 5,255 7,498928571 24,9

Mellomkj.klor. parafiner MCCP 0,00 58,24 600 Di-pentylftalat (DPP) 0 0,295555556 5,9

BTEX Di-n-oktylftalat (DNOP) 7,055 33,64107143 539,0

Bensen 0,07 0,09 0,243 Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 428 631,6785714 3210,0

Toluen 0,53 0,81 3,58 Butylbensylftalat (BBP) 4,47 18,89214286 136,0

Etylbensen 0,70 0,87 2,6 Di-sykloheksylftalat (DCHP) 0,965 2,870769231 26,6

Xylener 3,08 4,01 17

Sum BTEX 5,53 7,21 20,967

Totale hydrocarboner (THC)
Fraksjon >C10-C12 (parafin) 44,35 53,91 279

Fraksjon >C12-C16 246,00 331,63 1120

Fraksjon >C16-C35 7930,00 9008,93 20100

Sum >C12-C35 (fyringsolje/
smøreolje) 8465,00 9547,86 21200

Fraksjon >C35-C40 1165,00 1099,30 1710

Fraksjon >C10-C40 9010,00 10025,38 21000




