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Forord 
 
Avfallsforskriften definerer tre typer avfall, inert, ordinært og farlig avfall. Det er gitt regler 
for klassifisering som farlig eller ordinært avfall, og det er regler for deponering av ulike 
avfallstyper i ulike typer deponier. Ved deponering skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering, som delvis omfatter klassifisering som farlig eller ordinært avfall, og delvis 
egnethet for deponering. Det oppstår ca 240.000 tonn bunnaske fra norsk energigjenvinning 
hvert år, hvorav mye går til deponi, og klassifiseringen er derfor av stor betydning. 
 
Bunnaske er en spesiell avfallsfraksjon siden det opprinnelige avfallet, og de derav følgende 
kjemiske forbindelsene i asken ikke kan identifiseres. De farlige stoffene er hovedsaklig 
metallforbindelser, men ved analyse får man bare fram konsentrasjonene av metallene. Ikke 
konsentrasjonene av de hundrevis av metallforbindelsene som kan forekomme, hvorav en del er 
farlige eller miljøskadelige og kan være årsak til klassifisering som farlig avfall hvis 
konsentrasjonene er høyere enn grenseverdiene angitt i avfallsforskriften. 

Dette er tredje gang siden 2006 Avfall Norge utfører en basiskarakterisering av bunnaske fra 
avfallsforbrenning. De to første gangene ble det tatt prøver av bunnaske fra alle de norske 
anleggene og klassifiseringen skjedde etter datidens regler, mens denne rapport omtaler nyere 
prinsipper for klassifisering av farlig/ordinært avfall, og utprøving av disse prinsippene på 
analyseresultater fra forrige klassifisering. 

Rapporten gir en anbefaling til bruk av metode, som er i tråd med metoder som er anbefalt i 
Sverige og av den europeiske organisasjonen for forbrenningsanlegg – CEWEP, som vurderes å 
ha gjort mest på området. Reglene for bestemmelse av helse- og miljøfarlighet er endret siden 
forrige rapport, og anbefalt metode legger til grunn alle fareegenskapene fra HP1-HP15. 
Anbefalingen vurderes også å svare ut Miljødirektoratets kommentarer til forrige rapport fra 
2014-15. 

Det er det enkelte anlegg sitt ansvar å utføre basiskarakterisering av bunnasken, og gjennomføre 
en årlig verifisering av denne med mindre det er gjort endringer på/ i anlegget eller 
avfallssammensetning som tilsier en ny basiskarakterisering. Rapporten gir ikke en oppdatert 
basiskarakterisering for det enkelte anlegget, men angir en felles metode som anbefales benyttet 
av alle avfallsforbrenningsanlegg. Et regneark tilhørende Avfall Norge rapport 3/2019 anbefales 
benyttet som verktøy i klassifiseringen. 

Arbeidet er utført av COWI med innspill fra en prosjektgruppe bestående av Øyvind U. Holm fra 
BIR Avfallsenergi, Anne-Berit Salen fra Tafjord Kraftvarme, og Jørn Erik Simonsen fra Eidsiva 
Bioenergi. Roy Ulvang har vært Avfall Norges prosjektleder. Arbeidet er finansiert av 
avfallsforbrenningsanleggene som deltar i Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning. 

Roy Ulvang 

Fagrådgiver 
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Ordliste 
Avfallsforbrenning:  Forbrenning av avfall i dertil egnet godkjent forbrenningsanlegg 

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)  

Basiskarakterisering: Ved basiskarakterisering fastsettes de viktigste egenskapene til 
avfallet ved vurdering, klassifisering og eventuelt analyse 

Bunnaske:  Askerester som samles opp i bunnen av brennkammeret til 
forbrenningsanlegget  

CEWEP: Confederation of European Waste-to-Energy Plants 

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.  
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EAL:  Den europeiske avfallslisten.  

EAL-inngang:  Sekssifret tallkode som angir unik plassering i den europeiske 
avfallslisten  

ECHA:  Det europeiske kjemikaliebyrået  

Fareegenskap:  Hovedkategori som beskriver fareaspekter 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 avfall:  Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med 
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller 
fare for skade på mennesker eller dyr, jfr. kapittel 11 i 
avfallsforskriften. 

Farlig stoff:  Stoff som gjennom CLP-regelverket kan knyttes til en fareklasse med 
tilhørende faresetningskode.  

Flyveaske:  Askepartikler som følger røykgassene og samles opp i kjel, filtre og 
sykloner.  

Generisk: Generisk er noe som er eller tilhører en art; noe som er spesielt for 
en art; eller noe som er bestemt etter art og ikke individuelt (Store 
Norsk Leksikon). 

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.  

Husholdningsavfall Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 
inventar og lignende 

Legering:  Blanding av metaller.  

Næringsavfall:  Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner 

Ordinært avfall:  Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, eksplosivt, radioaktivt 
eller smittefarlig avfall. Husholdningsavfall og næringsavfall som 
oppfyller disse kriteriene vil normalt defineres som ordinært avfall. 

PAH:  Polyaromatiske hydrokarboner. 

PCB: Polyklorerte bifenyler  

POP:  Persistent organic pollutant.  

REACH-forordningen:  Forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning 
av kjemikalier.  

Røykgassrenserester:  Tørre og fuktige rester fra rensing av røykgass i tørre, semitørre 
og/eller våte renseprosesser, herunder flyveaske, kalles 
røykgassrenserester (RGR).  

Speilinngang:  Avfallstype som står med to oppføringer i avfallslisten EAL, hvor en 
er stjernemerket som farlig avfall, og en er ikke stjernemerket. 

Spesiering/Speciering: Tilstandsformer, her hvilke kjemiske forbindelser et grunnstoff 
foreligger som. 

Utlekkingsegenskaper:  Avfallets evne til å avgi kjemiske stoffer når avfallet er deponert. 
Stoffene vil følge sigevannet ut av deponiet, og kan medføre 
forurensning. 
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Sammendrag 
 

Det er foretatt flere basiskarakteriseringer av bunnaske i Norge og andre land de siste 10-15 
årene. Reglene for klassifisering har blitt endret flere ganger. Etter den siste omfattende 
analysen og klassifiseringen i Norge i 2014-15 er spesielt reglene for vurdering av miljøfarlige 
egenskaper endret. Det er også reist tvil om metoden som har vært brukt i Norge har vært 
tilfredsstillende. Metoden er basert på kartlegging av hvilke forbindelser av metallene i asken 
som er klassifisert som farlige, og så vurdere sannsynligheten for at disse forbindelsene kan 
finnes i bunnasken. Det er også publisert flere rapporter og veiledninger med bruk av andre 
prinsipper enn de som er brukt i Norge hittil. 

Lov og regelverk, hovedsakelig i Norge og EU, er gjennomgått og referert. Likeledes er flere 
rapporter gått gjennom og referert. Totalt er 6 metoder for klassifisering ved beregningsmetoder 
gått gjennom og vurdert. Flere har likheter, men det er også særegenheter ved flere av dem. 

Flere bruker referansesubstanser ved beregning av konsentrasjoner av farlige stoffer i 
bunnasken. Dette gir større sjanse for at et metall kan gi grunnlag for klassifisering som farlig. 
En svensk utredning (Avfall Sverige 2018) tar imidlertid hensyn til en del kjemiske forhold i 
asken som tilsier korrigeringer av det målte innholdet av enkelte metaller, samt fordelingen 
mellom de farligste og mindre farlige formene for metallene krom og arsen. 

En rapport fra ECN (Klymko m.fl. 2017) sammenligner innholdet av metaller i bunnaske med 95-
percentilen i en database med 1600-1700 askeanalyser. Hvis innholdet ligger over disse 
verdiene, må det ekspertvurderinger til. 

Flere av rapportene argumenterer for at en bør bruke tilgjengelige mengder metaller ved 
vurderingene av miljøfare, som for bunnaske utelukkende dreier seg om fare for vannmiljøet. Det 
er ganske ulogisk at vannuløselige materialer skal telle med i vurderingene. 

En annen svensk utredning (Avfall Sverige 2019) refererer flere testmetoder for å fastsette om 
bunnasken er farlig med hensyn på fareklassene reproduksjonstoksisk og miljøskadelig. Dette er 
kjemiske og biologiske tester, som ikke er basert på det målte innholdet av metaller slik som 
beregningsmetodene over er basert på.   

Noen av beregningsmetodene er utprøvd ved å bruke maksimalverdiene fra kartleggingen i 
2014-15, og da ble utfallet at noen få metaller sannsynligvis ville medført at bunnasken måtte 
klassifiseres som farlig avfall. For fareklassen miljøskadelig medfører de nye reglene uansett at 
asken skal klassifiseres som farlig hvis en regner med totalinnholdet av metallene og tilsvarende 
referansesubstanser. Ved bruk av konsentrasjoner basert på tilgjengelighet analysert ved 
utlekkingstester, vil bunnasken bli klassifisert som ordinært avfall når det gjelder miljøfare. 

Basert på dette er det gitt anbefaling om hvordan vi i Norge bør klassifisere bunnaske. Metoden 
er delvis basert på den svenske metoden med referansesubstanser som er justert iht. kjemiske 
egenskaper (Avfall Sverige 2018), og delvis ved bruk av utlekkingsegenskaper for å vurdere 
miljøfare. Hvis grenseverdiene gitt i lov- og regelverk overskrides, kan en gå videre med 
biologiske og kjemiske tester, samt ekspertvurderinger knyttet til sannsynlig forekomst av de 
farlige stoffene som gir grunnlag for klassifisering som farlig avfall. 
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1 Innledning 
COWI gjennomførte i 2014-15 en basiskarakterisering av bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanleggene i Norge. Dette ble gjort iht. de norske reglene som var relatert til 
den gamle merkeforskriften. Bunnaske ble karakterisert som ordinært avfall ut fra gjeldende 
regler og vurderinger (Heie m. fl. 2015).  

I 2017 gjennomførte COWI en ny basiskarakterisering for EGE Haraldrud, etter oppdaterte regler 
om klassifisering iht. koder og fareklasser i CLP-regelverket i EU, som ble gjort gjeldende fra 
sommeren 2015 (Kaspersen og Heie 2017). CLP står for Classification, Labelling and Packaging, 
og regelverket er integrert i den nye merkeforskriften (Arbeids- og sosialdepartementet m.fl. 
2012). Reglene er i prinsippet de samme som de tidligere norske reglene, men fareklasser og 
faresetninger har noe forskjellig oppbygging. Det betyr at en i 2017 måtte gå gjennom hele 
klassifiseringen på nytt. 

På bakgrunn av nye krav innført i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2, punkt 1 (nye krav for 
egenskapen HP14 – miljøskadelig, gjeldende fra 05.07.2018) (Miljøverndepartementet 2004), er 
det nødvendig med en ny basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenningsanlegg.  

Det er i tillegg nødvendig med en ny gjennomgang av de vurderingene som ble gjort i Rapporten 
fra 2015 basert på brev fra Miljødirektoratet som problematiserer noen av punktene i rapporten 
(brev av 04.07.2018 til Fylkesmannen i Hedmark – vedlagt som Bilag B med noen 
kommentarer).  

Det foregår et arbeid innen NFFA på oppdatering av veilederen for klassifisering av farlig avfall og 
versjon 3 ble publisert i april 2019 (NFFA 2019). Det er også foretatt en del arbeid innen CEWEP, 
som det kan være nyttig å konsultere i arbeidet. Videre har Miljøstyrelsen i Danmark utarbeidet 
en ganske omfattende veiledning for klassifisering av farlig avfall Miljøstyrelsen 2017), og Avfall 
Sverige har utarbeidet veiledninger for klassifisering av forbrenningsrester (Avfall Sverige 2017 
og 2018 og 2019).  

Flere av aktørene innen feltet har påpekt at det er behov for standardiserte metoder for 
klassifisering av bunnaske. 

Denne rapporten inneholder en gjennomgang av gjeldende lov- og regelverk, samt norske, 
svenske, danske og internasjonale rapporter med ulike tilnærminger til klassifisering av 
bunnaske. Det er limt inn både tekst og figurer fra ulike kilder. Tekst er rammet inn og skrevet i 
kursiv, mens figurer og andre utklipp er merket med grå skygge rundt. Tabeller og figurer som er 
limt inn er gitt nummer på samme måte som de egenproduserte tabeller og figurer, slik at en har 
en fullstendig oversikt og kan lage krysshenvisninger i teksten. 

Rapporten inneholder ikke retningslinjer for prøvetaking og prøveopparbeiding av bunnaske, kun 
analysemetoder og klassifiseringsteknikker. 
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2 Lov- og regelverk og praksis i ulike land 

2.1 Norge 

2.1.1 Avfallsforskriften 
Avfallsforskriftens kap. 11 om farlig avfall (Miljøverndepartementet 2004) gir retningslinjer for å 
bestemme om et avfall skal klassifiseres som farlig eller ikke. Farlig avfall er avfall som ikke 
hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige 
forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.  

Forskriften definerer farlig avfall som det som er merket med stjerne i den europeiske 
avfallslisten (EAL), eller som inneholder farlige stoffer over visse grenseverdier. Både EAL og 
henvisninger til grenseverdier er gitt som vedlegg til kap. 11 i forskriften. I EAL finner vi følgende 
oppføringer for bunnaske fra avfallsforbrenning: 

19 01 11*: Bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer.  
19 01 12: Annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11. 

Nr. 19 01 11 har en stjerne, som tilsier at bunnasken i utgangspunktet er farlig avfall. Hvis det 
kan dokumenteres at den ikke inneholder farlige stoffer i henhold til kriteriene i Vedlegg 2 til 
forskriften, kan den defineres som avfall nr. 19 01 12, og det er ikke farlig avfall. 

Vedlegg 2 til kap. 11 sier: 
 

 Ved vurdering av om avfall som nevnt i § 11-2 annet ledd bokstav b og vedlegg 1 nr. 3 
annet ledd bokstav a skal klassifiseres som farlig avfall, gjelder vedlegg III til direktiv 
2008/98/EF (EU 2008a) som endret ved forordning (EU) nr. 1357/2014 (EU 2014a), med 
unntak for HP 9. Fra 5. juli 2018 gjelder vedlegg III til direktiv 2008/98/EF som endret ved 
forordning (EU) nr. 2017/997 ved vurderingen av HP 14 miljøskadelig etter første ledd.  

Vedlegg III til 2008/98/EF er i prinsippet det samme som i listen i Tabell 1, som er hentet fra 
NFFA-veilederen omtalt i kap.2.1.3. 

  Med koder for fareklasser, farekategorier og faresetninger menes koder nevnt i vedlegg VI til 
forordning (EF) nr. 1272/2008. Ved vurderingen etter første punktum kan følgende 
merknader i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt de passer, tas i 
betraktning: 

 - Avsnitt 1.1.3.1; merknad B, D, F, J, L, M, P, Q, R og U,  
 - Avsnitt 1.1.3.2; merknad 1, 2, 3 og 5. 

Merknadene i avsnitt 1.1.3.1 er ikke relevante for bunnaske, mens den første av de i 1.1.3.2 er 
relevant: 

 Merknad 1: Konsentrasjonen som er angitt, eller i mangel av slike konsentrasjoner, de 
generiske konsentrasjonene i denne forordning (tabell 3.1) eller de generiske 
konsentrasjonene i direktiv 1999/45/EF (tabell 3.2), er de vektprosentene av det metalliske 
grunnstoffet, beregnet i forhold til den samlede vekten av stoffblandingen. 
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Denne merknaden (Merknad 1) gjelder når avfallet inneholder farlige metalliske grunnstoffer med 
generisk oppføring, dvs. oppføring av type "XX-forbindelser med unntak av de som er spesifisert 
andre steder" (se også Tabell 7). Det betyr at det er den målte konsentrasjonen av det gjeldende 
metallet i den klassifiserte metallforbindelsen, som skal sammenholdes med 
konsentrasjonsgrensen – ikke forbindelsene som sådanne. 

Siste oppdaterte liste over kjemikalier med merknader finnes i en versjon av nr. 1272/2008 fra 
01.12.2018 (EU 2018a). I april 2018 kom det en ny forordning nr. 669/2018 med revidert liste 
over kjemikalier som skal brukes i stedet for listen i 1272/2008 (EU 2018b). Et alternativ er å 
bruke det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) søkbare database: C&L Inventory (classification & 
labelling) (ECHA 2019). Den inneholder alle stoffer som er klassifisert iht. CLP-regelverket 
(classification, labelling and packaging) som er gitt i forordning EF 1272/2008. 

Ved vurderingen av HP 14 miljøskadelig etter første ledd, gjelder vedlegg III til direktiv 
2008/98/EF som endret ved forordning (EU) nr. 2017/997 (EU 2017). Endringen i 2017 gikk ut 
på nye grenseverdier for stoffer med miljøskadelige egenskaper og nye regler for vektet 
summering av konsentrasjonene av flere stoffer med ulike miljøskadelige egenskaper. Reglene er 
gjengitt i Tabell 1. 

Det står ikke spesifikt nevnt i den norske forskriften, men kommisjonens beslutning 2014/995 
gjelder også for klassifiseringen av avfall (EU 2014b). Her heter det i bilag 1 (hentet fra den 
svenske oversettelsen): 

 Om en farlig egenskap hos avfall har bedömts i ett test och genom att använda 
koncentrationerna av farliga ämnen enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska 
testresultaten gälla. 

 En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet som 
anges i bilaga III till direktiv 2008/98/EG eller, om inget annat anges i förordning (EG) nr 
1272/2008, genom ett test i enlighet med förordning (EG) nr 440/2008 eller andra 
internationellt erkända testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 förordning 
(EG) nr 1272/2008 när det gäller försök på djur och människor. 

Forordning 440/2008 angir testmetoder i forbindelse med registrering, vurdering, godkjenning og 
begrensning av kjemikalier (REACH). 

Vi vil også nevne "Commission notice on technical guidance on the classification of waste, 
(2018/C 124/01)" (EU 2018c). Den har som formål å gi teknisk veiledning om visse aspekter ved 
direktiv 2008/98/EC (rammedirektivet om avfall) og kommisjonsbeslutning 2000/532/EC om 
avfallsliste. Veiledningen går spesielt på tolkning og anvendelse av EUs lovgivning innen 
klassifisering av avfall. På side 20 står følgende: 
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Dette er verdt å merke seg, da det har vært vanlig å relatere grenseverdiene til konsentrasjoner 
på tørrstoffbasis i de prosjektene som er gjennomført på klassifisering av bunnaske i Norge. 
Reglene omfatter også det anerkjente prinsippet at det ikke er lov til å "fortynne seg bort fra 
problemene"1. 

2.1.2 Veileder fra Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet har en egen side med veiledning i klassifisering (Miljødirektoratet 2019). Den 
ble første gang publisert i 2013, og er oppdatert i februar 2019 iht. gjeldende regler, som omtalt 
i kap. 2.1.1. Den gir ingen spesifikke retningslinjer for hvordan en skal vurdere blandinger med 
ukjent kjemisk tilstand for elementene, slik som bunnaske. Det henvises til C&L Inventory (ECHA 
2019) og reglene i Vedlegg 2.1 i forskriften.  

2.1.3 Veileder fra NFFA 
NFFA publiserte i 2017 en veileder for klassifisering av farlig avfall. Den ble oppdatert med 
mindre endringer i 2018, og ny oppdatering (Versjon 3.0) ble publisert 20.04.2019 (NFFA 2019). 
Versjonen fra 2019 er utvidet i forhold til de tidligere versjonene, og har med mere forklaringer 
og prosedyrer. 

Veilederen inneholder en tabell som viser egenskaper, fareklasser, faresetninger og 
grenseverdier omtalt i kap.2.1.1, se Tabell 1. Den er den samme som er gitt i Vedlegg III til 
2008/98/EF. "Avskjæringsverdi" (også kalt "Cut-off") gjelder for stoffer hvor konsentrasjonen av 
alle stoffene med den aktuelle faresetningen skal summeres. F.eks. skal et stoff i HP 6 med 
faresetning H301 ikke telles med i summen hvis konsentrasjonen er under Cut-off på 0,1% 
(1000 mg/kg), og avfallet er farlig hvis summen av stoffene med faresetning H301 er over 5% 
(50.000 mg/kg). 

  

                                                
1 På 70-tallet hevdet enkelte at "The solution to pollution is dilution". 



 
 
 

 

Avfall Norge rapport 5/2019      
 

   
                                                                                                                                                                    

   METODE FOR BASISKARAKTERISERING AV BUNNASKE 

12 

Tabell 1 Oversikt over klassifisering og tilhørende grenseverdier (NFFA 2019) (fortsetter på 
neste side) 
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Det vises til C&L Inventory, som nå inneholder rundt 120.000 oppføringer. NFFA skriver: 

 For å underlette er ovenstående vurderinger gjennomført for en rekke vanlige forurensinger, 
og grenseverdier for farlig avfall for disse stoffene er oppført i oppslagstabellen i vedlegg 2 
til denne veilederen. 

I den første versjonen inneholdt dette vedlegget ca. 100 stoffer, som alle er metallforbindelser. I 
versjonen av 2018 er antallet økt til ca. 170, og økningen består av organiske forbindelser. 
Versjonen fra april 2019 er identisk med den fra 2018.  

Veiledning om klassifiseringen er kopiert inn fra NFFA-veilederen i det følgende: 
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Veilederen har med et eksempel på klassifisering av forurenset grunn fra et nedlagt gartneri. 
Dette avfallet har speilinnganger i EAL, så det kan være *170503 (farlig) eller 170504 (ikke 
farlig). Faresetningene for de ulike forurensningene blir så hentet fra C&L Inventory eller 
vedlegget til veilederen med 170 stoffer. I dette tilfellet fantes alle stoffene i veiledningstabellen, 
og ingen lå over grenseverdiene. Det betyr at summeringsreglene også må vurderes. NFFA 
anbefaler å lage en oversikt over avfallets aktuelle faresetninger og hvilke stoff som tilhører hver 
setning. I tabellen nedenfor er faresetning, avskjæringsverdi, konsentrasjonsgrense og metode 
fra nøkkeltabellen sammenstilt, for så å lage en oversikt over hvilke stoffer som er tilknyttet hver 
faresetning. Der metoden angir summering, skal verdien som sammenliknes mot grenseverdi 
først summeres for de aktuelle stoffene innen samme faresetning, men kun de stoffene som har 
en konsentrasjon over avskjæringsverdien. 
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Tabell 2 Summeringstabell for farevurdering (NFFA 2019) 

 

 

I kolonnen «verdi» angis summen av konsentrasjonene av stoffene innen hver faresetning som 
skal sammenliknes mot faresetningens grenseverdi. I kolonnen «status» angis resultatet som 
over eller under grenseverdien. Massene fra gartneriet karakteriseres som farlig avfall basert på 
overskridelse av grenseverdi for faresetning 330 (2) (Acute Tox. 2 Inhal.), med andre ord er det 
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den summerte konsentrasjonen av kvikksølv, trifenyl tinnhydroksid og toluen diisocyanat som 
avgjør at dette er farlig avfall. I tillegg er det overskridelser av grenseverdien for faresetningen 
410 basert på summeringen. Massene i grunnen er dermed å anse som farlig avfall i det de 
fjernes fra tomten og kjøres ut fra tiltaksområdet. 

2.1.4 Forenklet metode for klassifisering 
Avfall Norge har fått utarbeidet en rapport med hensikt å bidra til løsninger som forenkler 
arbeidet med klassifisering av farlig avfall (Avfall Norge rapport 03:2019, Kristensen 2019). Et av 
formålene med prosjektet 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. 

Ikke uventet, så konkluderer rapporten med at en slik forenkling ikke er praktisk mulig innenfor 
rammene av dagens regelverk. 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. 

På grunnlag av gjennomgangen av svært komplekst regelverk og svært omfattende arbeid for å 
foreta klassifisering på sikrest mulig måte, foreslår forfatterne (Bergfald Miljørådgivere) følgende: 

	 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 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 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 støtteverktøy og hjelpemidler i arbeidet med 
klassifisering av farlig avfall.  	

Rapporten inneholder en generell del og forslag til anbefalt metodikk for tre avfallstyper, 
flyveaske og bunnaske fra avfallsforbrenning, samt restavfall fra kverning av metallholdig avfall 
(shredderavfall). 

Kapitlet om bunnaske inneholder bl.a. en beskrivelse og vurdering av metallenes tilstand i 
avfallet og i bunnaske og renserester, som vi vel ikke har sett i andre rapporter som er 
gjennomgått, og som er verdt å referere: 

 Metalliske materialer i avfallsbrenselet vil i varierende grad smelte, fordampe, oksideres eller 
reduseres under forbrenningsprosessen avhengig av metallenes smelte- og kokepunkt samt 
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 avfallsbrenselet. På samme måte vil man ofte gjenfinne edle metaller uforandret 
eller mer redusert enn i avfallsbrenselet. Enkelte uedle metaller og legeringer danner 
beskyttende oksidsjikt som begrenser oksidasjon videre innover i metallpartikkelen. Figur 
3.3 viser sentrale metallers plassering i den elektrokjemiske spenningsrekken. 



 
 
 

 

Avfall Norge rapport 5/2019      
 

   
                                                                                                                                                                    

   METODE FOR BASISKARAKTERISERING AV BUNNASKE 

18 

  

Figur 1 Sentrale metallers plassering i den elektrokjemiske spenningsrekken (Kristensen 
2019)  

 Sterkt uedle metaller som natrium, kalium og kalsium 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 gjenfinnes i bunnasken i metallform.  

 Potensialet for oksidasjon av rene metaller øker utover i forbrenningsprosessen ettersom 
temperaturen 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 
gjenfinnes i flyveasken. Små partikler med tilsvarende stor overflate vil oksideres langt mer 
effektivt enn større partikler.  

 Miljøstyrelsen i Danmark anslår at følgende andeler av ulike metaller foreligger i metallisk 
form i typisk bunnaske. 
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Tabell 3 Andel av metaller i metallisk form i bunnaske (Kristensen 2019) 

   
Det vises til flere av rapportene som er omtalt i foreliggende rapport, men uten særlig inngående 
beskrivelser. Det er også henvist til resultatene fra basiskarakteriseringen som Avfall Norge fikk 
gjennomført i 2014-15 (Heie m.fl.2015), og noen av vurderingene derfra er adoptert. 

Det er utarbeidet et regneark som følger med rapporten, som kan brukes ved klassifisering av 
bunnaske. Det inneholder metallene As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, V, W og Zn, og 
innholdet i vekt-% skal oppgis, så regnes det om til innhold av aktuell forbindelse for 
sammenligning med grenseverdiene i de forskjellige fareklassene. Forbindelsene er oksider for 
alle metallene unntatt for Hg og Cd, hvor klorid er brukt, For As er både 3- og 5-verdig oksid 
oppført, og for Cr både 3- og 6-verdig. De har brukt den svenske databasen Allaska som 
eksempel, og resultatet er kopiert inn i Tabell 4. Konklusjonen ble: 

 Som man kan se av tabell 3.32 overskrides ingen grenseverdier av gjennomsnittsverdiene til 
bunnasken 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 grenseverdier. 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 foreligger 
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. 

                                                
2 Tabell 4 i dette dokumentet 
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Øvrige metaller og halvmetaller synes ikke å være aktuelle med tanke på overskridelse av 
grenseverdier for farlig avfall. 

Det må påpekes at Tabell 4 ikke stemmer helt. I overskriften står det at det er H310-313 som 
skal summeres, men det skal være H410-413. Det er imidlertid beregnet riktig. Videre så er det 
ikke grenseverdier for enkeltstoffene som er klassifisert med H410-13 lenger, de skal summeres 
og sum-grensen på 25% gjelder (altså de to siste kolonnene). Den med høyest verdi blir 
utslagsgivende. Cellene med rød bakgrunn angir overskridelse av grenseverdi for middelverdiene, 
mens oransje gjelder maksimalverdiene. 
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Tabell 4 Sammenligning av nivåene av ulike uorganiske forbindelser (gjennomsnitt- og 
maksimalverdier) i bunnaske (iht. databasen Allaska) i forhold til gjeldende 
grenseverdier (Kristensen 2019) 
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2.2 Sverige 
Vi har ikke kartlagt regelverket i Sverige, men som medlem av EU følger de de samme 
forordningene som Norge følger gjennom EØS-avtalen. Det har vært arbeidet en del med 
klassifisering av restprodukter fra avfallsforbrenning, og vi har konsentrert oss om tre nylige 
rapporter innen emnet, som er utarbeidet av ulike firma for Avfall Sverige. 

2.2.1 Avfall Sverige rapport 2018:03. Klassning av förbränningsrester som farligt eller 
icke farligt avfall 

Rapporten er utarbeidet av Tekedo AB og omfatter forbrenningsrester (Avfall Sverige 2017). Det 
er en oppdatering av Avfall Sverige rapport 2005:01, og hensikten var å:  
1 utarbeide nye tabeller og skjema som stemmer med de nye reglene for klassifisering 
2 oppdatere beskrivelser av former for forekomst av forurensningselementer med hensyn til 

det som har fremkommet i andre utredninger. 

Rapporten ble utarbeidet før de nye reglene om HP 14 trådte i kraft. De anvender en metode 
som de kaller "sammenregningsmetoden" som "går ut på att en aska betraktas som en blandning 
av ämnen, vilka antigen utgör de verkliga ämnena eller representerar dem på ett försiktigt sätt".  

For organiske stoffer er det hensiktsmessig å måle innholdet av de ulike stoffene. For uorganiske 
stoffer er imidlertid de virkelige forbindelsene alt for kompliserte til at dette skal kunne være 
praktisk mulig. I stedet identifiseres referansesubstanser, som skal representere de virkelige 
kjemiske forbindelsene på "ett försiktig sätt". 

Rapporten inneholder en grundig vurdering av reglene sett i lys av at en ikke kjenner til hvilke 
kjemiske forbindelser de ulike forurensingsgrunnastoffene forekommer som i restproduktene. 

De har kommet fram til en liste med 20 referansesubstanser som inneholder antimon (Sb), Arsen 
(As), barium (Ba), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), kobber (Cu), krom (Cu), Kvikksølv (Hg), 
molybden (Mo), Nikkel (Ni), sink (Zn), vanadium (V) og Wolfram (W). Tabell med substansene 
med tilhørende faresetninger er kopiert inn under. Som i den nye norske rapporten (kap. 2.1.4) 
er det også her bare brukt oksider som referansesubstanser, unntatt for Cd og Hg hvor klorid er 
brukt. 
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Tabell 5 Koder for de ulike referansesubstansene (Avfall Sverige 2017) 
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Forfatterne peker også på at flere av metallene som kan anses som sporelementer, kan inngå i 
ulike former for "fast lösning" i de faser som dannes av hovedelementene. Dette gjør 
sporelementene tungt tilgjengelige, og innebærer en vesentlig lavere farlighet sammenlignet med 
om de skulle forekomme i "egne" faser, dvs. faser hvor de inngår som hovedelement. Dette 
gjelder spesielt jern-forbindelser hvor sporelementene løses og immobiliseres. Vurderingen av 
farlighet knyttes derfor delvis til innholdet av jern i asken.  

Videre tas det hensyn til utlekkingsegenskaper, som tas som en indikasjon på at sporelementet 
kan være "fast löst". Utlekkingen måles ved ristetest, men etter en spesiell prosedyre. Asken 
tilsettes tilstrekkelig vann til å nå hydratisering og et visst overskudd i form av porevann. Den 
fuktige prøven får aldres i lukket beholder ved romtemperatur i minst en uke. Ristetesten foregår 
i til sammen 24 timer med først to vektdeler vann pr. vektenhet aske, deretter med 8 
vektenheter vann pr. vektenhet aske. 

Rapporten har et Excel regneark som vedlegg, og her kan en legge inn analysedata for asken. I 
første omgang beregnes de verste rimelig forekommende kjemiske forbindelsene. Deretter kan 
modellen foreta et mer realistisk, men fortsatt forsiktig valgt tilfelle. Dette baseres på innlagte 
data om jerninnholdet og utlekkingsdata for de sporstoffene som kan danne jernrik fase. 

Det skal også nevnes at regnemodellen omfatter omregning fra innholdet av element til 
referanseforbindelse. F.eks. tilsvarer 1 mg kadmium 1,63 mg kadmium(II)klorid. 

Rapporten inneholder et regneeksempel med en hypotetisk aske med følgende sammensetning, 
se Tabell 6. 
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Tabell 6 Innmating av data for kalkyle for uorganiske forbindelser (Avfall Sverige 2017) 

 

Beregningsmodellen viste at ingen av stoffene ga grunn til klassifisering som farlig avfall.  

2.2.2 Avfall Sverige rapport 2018:13. Vägledning för klassificering av förbränningsrester 
med beräkningsmetoder 

Rapporten er utarbeidet av Citres AB og Niressa AB og omfatter forbrenningsrester med fokus på 
bunnaske (Avfall Sverige 2018). Noe av hensikten var å få med effekten av de nye reglene for 
beregning av faren forbundet med HP 14 – miljøskadelige egenskaper, men alle de farlige 
egenskapene HP 1 – HP 15 er med i rapporten. Rapporten presenterer en ny metodikk for 
klassifisering av restprodukter ved beregningsmetoder. Den tar ikke opp testmetoder som kan 
anvendes for å avgjøre om avfallet har visse farlige egenskaper. 

I denne rapporten vises det til den svenske Avfallsforordningen (SFS 2011:927). Der heter det i 
11 b § at vurdering av om et avfall har farlige egenskaper skal gjøres ved: 

 "1. Beräkningsmetoden: Tillämpa bilaga III till avfallsdirektiv 2008/98/EG (ersatt av EU-
förordningarna 1357/2014 och 2017/997), eller 

 2. Testmetoder: Testa avfallet enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra 
internationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur eller 
människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). 

 Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt 2 gälla (förordning 
(2015:727))". 
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Merk at det står "Tillämpa bilaga III", mens den norske avfallsforskriften sier "gjelde bilag III". 
Det er muligens det som er bakgrunnen for bruk av referansesubstanser.  

I kap. 3 diskuteres tilgjengelighet, eksponeringsveier og systemgrenser. Det argumenteres for at 
samfunnet tydelig skiller på avfall, konstruksjoner, kjemikalier osv. på den ene siden og miljø og 
resipienter på den annen side. Som eksempel viser det til at aske fra avfallsforbrenning, som ofte 
blir klassifisert som farlig iht. HP 14 med faresetningene H410-H413 (se under), normalt ikke 
kommer i kontakt med vannmiljøet og kan tas opp av vannlevende organismer. Ved deponering 
er det krav til oppsamling og behandling av sigevannet, og det er krav til tilførsel av renset 
avløpsvann til resipient. Noe aske kan imidlertid spres til vannforekomster ved støving. De 
konkluderer med at:  

 Med hjälp av ovanstående exempel kan man rättfärdiga en systemgräns mellan avfallet 
och miljön där miljön inte kan ”vandra” in över systemgränsen till avfallet. Faran för, och 
exponeringen till, miljön sker därmed via transport av föroreningsämnen från avfallet, 
över systemgränsen, och till miljön. 

Videre gjennomgås alle fareegenskapene i lys av forbrenningsprosessen og egenskapene til 
bunnaske, og det konkluderes med at følgende HP ikke behøver tas hensyn til for bunnaske3: 

  HP 1: Eksplosivt 
 HP 2: Oksiderende 
 HP 3: Brannfarlig 
 HP 9: Smittefarlig 
 HP 12: Utslipp av akutt giftig gass 
 HP 13: Sensibiliserende 
 HP 15: Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte 

framgår av det opprinnelige avfallet 

De andre må det tas hensyn til: 
 HP 4: Irriterende 
 HP 5: Giftvirkning på bestemte organer 
 HP 6: Akutt giftighet 
 HP 7: Kreftfremkallende 
 HP 8: Etsende 
 HP 10: Reproduksjonstoksisk 
 HP 11: Arvestoffskadelig 
 HP 14: Miljøskadelig 

Kap. 4 handler om HP 14. For HP 14 gjelder faresetningene H400, H410, H411, H412, H413 og 
H420. H420 gjelder skade på folkehelse og miljø gjennom skade på ozonlaget, og det 
sannsynliggjøres at dette ikke utgjør noen fare når det gjelder bunnaske. De andre gjelder fare 
for vannlevende organismer. H410 angir akutt giftighet, mens H411-413 angir langtidseffekter 
(kroniske effekter). 

Her vurderes tilgjengelighet og eksponeringsveger videre, og det refereres til CLP-forordningens 
bilag 1, avsnitt 4.1.1.1 hvor tilgjengelighet og biotilgjengelighet defineres: 

                                                
3 Dette er det samme som ECN-rapporten konkluderte med, med unntak av HP 13, se kap. 2.4. 
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 ”ett ämnes tillgänglighet: den omfattning i vilken detta ämne kan bli lösligt eller obundet. 
När det gäller metaller beror tillgängligheten på i vilken grad metalljoner kan frigöras från 
resten av ämnet (molekylen).” 

 ”biotillgänglighet eller biologisk tillgänglighet: den omfattning i vilken ett ämne tas upp 
av en organism och sprids till ett område i organismen. Biotillgängligheten beror på 
ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper, organismens anatomi och fysiologi, 
farmakokinetik samt exponeringsväg. Tillgänglighet är ingen förutsättning för 
biotillgänglighet". 

På bakgrunn av videre vurderinger og diskusjon som er for omfattende til å kunne refereres her, 
konkluderes det med at formlene for beregning av fare iht. HP 14 skal tolkes slik at det er det 
totale tilgjengelige innholdet som skal brukes som c (konsentrasjon). Formlene er de samme som 
er nevnt lenger fram, men er gjentatt her: 

Formel 2: Σ c(H400) ≥ 25 % 

Formel 3: 100 · Σ c(H410) + 10 · Σ c(H411) + Σ c(H412) ≥ 25 % 

Formel 4: Σ c(H410) + Σ c(H411) + Σ c(H412) + Σ c(H413) ≥ 25 % 

Ved beregning av totalt tilgjengelig innhold summeres bidragene fra: 

1. sigevannsbåret transport av oppløste stoffer, cl 

2. kolloidbåret4 transport, ck 

3. støvbåret transport og annen fysisk overføring 

Innholdet av sigevannsbåret og kolloidbåret transport anbefales målt ved utlekkingstester, som 
bør representere det faktiske forholdet mellom vann (L) og fast stoff (S) i asken. Ut fra middels 
sammensetning av bunnaske i den svenske databasen ALLASKA, er det beregnet at L/S-forholdet 
i komprimert vannmettet aske er ca. 0,11 liter/kg. Det anbefales å gjennomføre kolonnetest med 
L/S-forhold på 0,1, som er en standard metode. For å få med kolloidbundet materiale, så 
anbefales det å ikke filtrere eller sentrifugere eluatet, men la det stå og sedimentere før uttak av 
vann til analyse. Før analyse oppsluttes eventuelle kolloider med syre5. Analyseverdiene regnes 
om fra mg/l eluat til mg/kg aske etter formelen: 

 cl + ck = 0,11*cLS0,1 

Kolonnetester er tidkrevende og kostbare, og som et alternativ anbefales å bruke ristetest med 
L/S 2. Målt konsentrasjon multipliseres med 20 for å tilsvare konsentrasjonen ved L/S 0,1. 

 cLS0,1 =20 * cLS2 

Støvbåret transport og annen overføring av aske til miljøet er anslått til 0,1%, altså 1 kg/tonn 
aske. 

I kap. 5 er valg av referansesubstanser beskrevet. Vi har kopiert inn en del av teksten: 

 

                                                
4 Kolloider er små partikler som er dispergert i avfallets sigevann og i avfallets porevann. 
5 Dette er ikke standard metode og analyselaboratoriet må opplyses om avvik fra prosedyren 
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 Som beskrivs i Kapitel 3 och 4 kan dessa koncentrationsgränser gälla för individuella 
substanser med en viss faroangivelsekod (och kategorikod) i CLP-förordningen eller för 
summan av halter av substanser med samma eller besläktade faroangivelsekoder (och 
kategorikoder). Om halten för olika substanser skall summeras finns i regel ett gränsvärde 
för beaktande för den individuella substansen. Om substansens halt är under detta 
gränsvärde för beaktande räknas inte ämnet med i summeringen. Detta betyder i praktiken 
att man kan bortse från alla enskilda substanser i beräkningsmetoden som har en halt under 
1 000 mg/kg avfall. 

 Ett visst grundämne, t.ex. en metall, kan vara specierad så att den ingår i mer än en 
substans. Detta kan exemplifieras med Cu där en aska kan innehålla signifikanta halter av 
Cu2O, CuSO4, CuCl, osv. Om man tittar på faroangivelsekoder i CLP-förordningen (Bilaga VI) 
kan koderna skilja sig för besläktade ämnen. T.ex. har Cu2O endast faroangivelsekoderna 
H302, H400 och H410 medan CuSO4 även har faroangivelsekoderna H319 och H315. 

 Om man gör en mycket grundläggande analys av en aska kan man kanske hitta ett tiotal, 
eller hundratals, kopparföreningar. Eftersom askans kopparhalt är begränsad, ofta under 5 
000 mg/kg, kan endast et begränsat antal av dessa kopparföreningar finnas i så pass höga 
halter, dvs. ≥ 1 000 mg/kg, att de är signifikanta för beräkningsmetoden. 

 För att avfallsklassificeringen skall vara praktiskt genomförbar försöker man fånga upp de 
viktigaste föreningarna för ett grundämne genom att ansätta en referenssubstans, eller ett 
fåtal referenssubstanser, per grundämne. Detta är i grunden ett pessimistiskt antagande 
eftersom halten för grundämnet delas upp på färre referenssubstanser än i det verkliga är 
fallet. En mindre andel av grundämnet, som ingår i substanser med en halt under 1 000 
mg/kg, faller då bort i klassificeringen. 

Rapporten viser til at CLP-forordningens (EF 1272/2008) liste over kjemiske forbindelser 
inneholder generiske poster, dvs. poster av type "XX-forbindelser med unntak av de som er 
spesifisert andre steder i Vedlegg VI". En oversikt over disse er gitt under. 

 

Tabell 7 Generiske poster for visse metalliske grunnstoffer. For unntak, se CLP-forordningen 
(Avfall Sverige 2018) 
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Den svenske forskriften (2018/C 124/01) inneholder følgende føring: 

 ”Ingen ytterligare specificering behövs för grundämnen med en ”generisk post” i 
förteckningen över harmoniserade klassificeringar i tabell 3 i del 3 i bilaga VI till CLP-
förordningen. Hänsyn kan dock tas till anmärkningarna om klassificering och märkning av 
blandningar i kapitel 1.1.3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen när farliga egenskaper hos 
avfall fastställs baserat på ”generiska poster”.” 

Videre angis det at det er  

 Molmassan för föroreningsämnet skall endast baseras på metalljonens molmassa, förutom 
för Cr(VI) där molmassan skall baseras på kromatjonen CrO4

2–. 

Rapporten tar utgangspunkt i ECN's veiledning for klassifisering av bunnaske for å identifisere 
hvilke grunnstoffer som bør inngå i vurderingene (Klymko m. fl. 2017). Den inneholder en 
database med innhold av 38 grunnstoffer i et stort antall analyser, opp til 1600-1700 for de 
vanligste elementene.  

Disse elementene er underkastet ganske inngående kjemiske vurderinger for å komme fram til 
en liste over anbefalte referanseforbindelser, som er kopiert inn i Tabell 8. Ingen 
referansesubstanser er gitt for grunnstoffer som er sortert bort på grunn av lavt innhold i asken 
(merket med grønt i tabellen), unntatt de som har en generisk post. 
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Tabell 8 Anbefalte referansesubstanser (Avfall Sverige 2018) 
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Det er foretatt modellberegninger med en tenkt modellaske med sammensetning lik 95-percentil 
av resultatene fra ECN nevnt foran. En hypotetisk utlekkingstest er også lagt inn. Her har de 
brukt middelverdier for kolonnetest med L/S-forhold på 0,1 l/kg, hentet fra databasen ALLASKA. 

Beregningene av innhold av referansesubstanser holdt opp mot grenseverdiene i regelverket, ga 
som resultat at asken må klassifiseres som farlig avfall ut fra HP 4 – Irriterende. Det er ganske 
påfallende at referansesubstansene som gir opphav til klassifiseringen ikke inneholder noen av de 
elementene en vanligvis analyserer på i bunnaske, dvs. hovedsakelig metaller. Derimot er det 
beregnede mengder av andre forbindelser som gir utslagene, se utklipp under. 
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Tabell 9 Fareangivelse for relevante referansesubstanser (Avfall Sverige 2018). 

 

Rapporten anbefaler at en i dette tilfellet går videre med testmetoder for å klarlegge nærmere 
om asken skal klassifiseres som farlig iht. HP4. Beregning av innholdet av farlig stoff etter HP 14-
reglene med konsentrasjoner av tilgjengelig materiale gir ikke klassifisering som farlig avfall. 

2.2.3 Avfall Sverige 2019:04. Undersökning av laktester för farlighetsklassificering med 
avseende på bly i bottenaskor från avfallsförbränning 

Denne rapporten tar for seg bly, og formålet er å utvikle en metodikk der enkle utlekkingstester 
kan anvendes for å vurdere andelen av bly i aske som er biotilgjengelig. Videre om geokjemisk 
modellering kan identifisere hvilke blyforbindelser som finnes i asken. Hensikten med en slik 
metodikk er å kunne bedømme blyholdig askes humantoksiske og økotoksiske egenskaper mer 
presist, og ta hensyn til dette ved klassifiseringen av asken (Avfall Sverige 2019). 

Rapporten peker på at tester iht. regelverket skal være avgjørende for klassifisering hvis det 
foreligger både beregninger og tester (se kap. 2.1.1 og 2.2.2). Det påpekes at verken 
Naturvårdsverkets (2017) veiledning om klassifisering eller EU-kommisjonens tekniske veiledning 
2018/C124/01 (EU 2018c) gir nærmere veiledning eller anbefaling om hvilke tester som kan 
anvendes. Som en konsekvens sier rapporten: 

 Tills dess att ytterligare EU-vägledning finns att tillgå ansvarar medlemsstaterna för att 
besluta från fall till fall om godtagbarhet och tolkning av resultat från karakterisering av 
avfall med användning av tester. 



 
 
 

 

Avfall Norge rapport 5/2019      
 

   
                                                                                                                                                                    

   METODE FOR BASISKARAKTERISERING AV BUNNASKE 

33 

For avfall som bunnaske kan sammensetningen variere mellom anlegg og over tid, så det er 
viktig å finne metoder som kan gjennomføres regelmessig og rutinemessig. Rapporten tar for seg 
ulike biotilgjengelighetstester og utlekkingstester som har potensial for anvendelse ved 
klassifisering av bunnaske. I tillegg undersøkes ekstraksjonsmetoder for etterfølgende vurdering 
av blyets løselighet og karakterisering med geokjemisk modellering. Metodene er anvendt på to 
typer bunnaske, begge fra ristovner som brenner husholdningsavfall. Bunnaske A var lagret 3 
uker i laboratoriet, mens Bunnaske B var lagret ca. 6 måneder utendørs. Begge inneholdt ca. 
1.000 mg/kg (0,1%) bly. Metodene er: 

a)  Uppskattning av blys orala biotillgänglighet i syfte att användas vid klassificering av 
HP10 reproduktionstoxiska egenskaper 

b)  Uppskattning av blys lakbarhet för klassificering av HP14 ekotoxiska egenskaper 
c)  Undersökning av blys löslighet och speciering med diverse tester 
d)  Geokemisk modellering för tolkning av resultat från ovanstående tester 

Oral biotilgjengelighet er undersøkt ved to metoder: 

› UBM-metoden(Unified Biologic Methodology), som er en internasjonal standard (ISO 
17924:2018) for å måle biotilgjengeligheten av forurenset jord. Testen gjennomføres ved 
ristetester med aske som tilsettes først syntetisk spytt, så syntetisk magesekksyre, og så 
syntetisk tynntarmvæske. Oppholdstiden er hhv. noen få minutter, 1 time og 4 timer og 
temperaturen er 37oC for å simulere oppløsning ved humant inntak.  

› Oral biotilgjengelighetstest iht. modifisert SS-EN 71-3:2, som også er en utlekkingstest som 
simulerer forholdene i magesekken. 

I begge testene analyseres filtrert eluat på bly.  

Test med tanke på klassifisering av HP14-egenskaper  

ble gjort med en modifisert pH-statisk utlekkingstest iht. SS-EN 14997:2015 (tilsvarer NS-EN 
14997:2015 - Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Innvirkning fra pH på 
utlekking med kontinuerlig pH-kontroll). Utlekkingen foretas i en fortynnet kalsiumkloridløsning 
(0,001 M CaCl2) med kontinuerlig pH justering til pH 5,5 og L/S 100.000 (10 mg aske pr. liter 
væske). Testen varte i 28 døgn og det ble tatt ut prøver for analyse etter 2, 4, 7, 14 og 28 døgn. 

Test på blyets løselighet og spesiering  

ble gjennomført ved en rekke tester: 

› Geokjemisk ekstraksjon iht. SS-EN ISO12782-1 og SS-EN ISO12782-3. Bakgrunnen er at Al- 
og Fe-(hydr)oksider i bunnasken kan utgjøre sorpsjonsoverflater for metaller. De to 
metodene bruker hhv. askorbinsyre og oksalat. 

› Utlekking av ett utvalg av grunnstoffer iht. en modifisert standard SS-EN 14997:2015 ved 
fire ulike pH. Metoden forskriver L/S 10 ved 8 ulike pH mellom pH 2 og pH 12. Den 
modifiserte testen bruker L/S 97,5.) og ved pH 5,5, 6,5, 7,5, og 8,5. 

› Modifisert pH-statisk utlekkingstest iht. SS-EN 14997 og UBM (se lenger opp) for 
undersøkelse av utlekking av bly ved magesekkens pH. Hensikten var å fastsette om 
oppholdstiden i magen er tilstrekkelig til å oppnå likevekt mellom fast fase og væskefase. 
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Testen ble gjennomført som en pH-statisk test ved pH 1,2 og med prøvetaking etter 30 min, 
1, 2, 4, 8 og 32 timer. Testen ble utført med L/S 97,5 og ved romtemperatur på ca. 21ºC. 

› Analyse av TOC (totalt organisk karbon) og TIC (totalt uorganisk karbon) for å generere 
inndata til den geokjemiske vurderingen. 

› Totalt innhold av et utvalg grunnstoffer i bunnasken etter oppslutning med hydrogenfluorid 
(flussyre), salpetersyre og saltsyre 

Den geokjemiske modelleringen  

ble gjennomført ved hjelp av programmet Visual Minteq. Modellen kan hjelpe til med å forklare 
hva som styrer utlekkingen av bly fra bunnaske ved forskjellig pH og L/S-forhold. 

Resultater 

Resultatet ble at bare 3-4 mg/kg av blyet ble vasket ut ved testen av oral biotilgjengelighet som 
simulerte tarm, mens 200-300 mg/kg ble vasket ut ved testen som simulerte bare magesekken. 
I den modifiserte pH-statiske testen som også simulerte magesekk og hvor det ble tatt prøver i 
intervaller opp til 32 timer, ble utvaskingen mer enn fordoblet for bunnasken som var lagret i 3 
uker, mens utlekkingen bare økte med ca. 20% for den som var lagret ute i 6 måneder. 

Testen med L/S 100.000, pH 5 og oppholdstid opp til 28 døgn (for vurdering av HP14 
egenskaper) viste liten forskjell mellom de to askene og heller ingen signifikant endring over tid. 
Konsentrasjonene i eluatet varierte mellom 0,002 og 0,004 mg/l, og det ligger over den 
økotoksikologiske referanseverdien for bly (ERV), som er 0,0017 mg/l. Egentlig skulle denne 
testen vært kjørt med L/S 1.000.000, og det vises til et parallelt prosjekt hvor dette er testet på 
de to bunnaskene, og da lå konsentrasjonen godt under ERV i alle testene. 

Utlekkingen ved varierende pH var høyest ved pH 5,5 og lavest ved 8,5. 

Utvaskingen med askorbinsyre og oksalat viste høyest utvasking med oksalat. Summen av Al- 
och Fe-(hydr)oksider i de to bunnaskene var omtrent det samme, men aske A hadde omtrent 
dobbelt så mye Al som B, og halvparten så mye Fe som B.  

Anbefalinger 

på bakgrunn av testene om modelleringen som er gjennomført, foreslås metoder for vurdering 
iht. HP10 (Reproduksjonstoksisk) og HP14 (Miljøskadelig). 

HP10: det foreslås en 3-trinns metodikk: 

1 Totalinnholdet av bly måles etter godkjent analyse metode. Hvis innholdet er under 0,3%, 
som er det gjeldende generelle kriteriet for HP10 iht. BIII, er bunnasken ikke klassifisert 
som farlig på grunn av HP10 og innhold av bly. 

2 Hvis innholdet i trinn 1 er over 0,3%, gjennomføres en biotilgjengelighetstest. Flere er 
omtalt foran, og det anbefales å bruke den enkleste metoden, basert på SS-EN 71-3. Den 
biologiske tilgjengeligheten sammenholdes med den strengere grensen på 0,03% for 
metallisk bly iht. CLP Bilag VI. 

3 Dette trinnet tar hensyn til at opptak av forurensninger hos mennesker primært skjer i 
tarmen. Det anbefales å bruke UBM-testen for tarm. 
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De to bunnaskene som ble undersøkt i dette prosjektet, lå under 0,3% bly i absolutt innhold, og 
under 0,03% ved testene i trinn 2 og 3. 

HP14: det foreslås en 2-trinns metodikk: 

1 Totalinnholdet av bly måles etter godkjent analyse metode. Bly er klassifisert som "aquatic 
chronic 1" med faresetning H410, cut-off-verdi på 0,1% og grense for farlig avfall på 0,25%. 
NB! Dette gjelder iht. gamle regler, nå skal H410-413 summeres etter angitte formler. 

2 Hvis innholdet er slik at summen av stoffene med H410 ligger over 0,25%, anbefales en 
utlekkingstest iht. SS-EN 14997:2015, med høyt L/S-forhold og sammenligning med ERV-
verdien for bly som er 0,0017 mg/kg. Testen ble tillempet, da det er svært upraktisk å 
gjennomføre testen med de anbefalte L/S på 1.000.000, så den ble gjennomført med L/S på 
100.000 i stedet. Da kom blyverdiene for de to undersøkte askene over ERV-verdien. Målet 
var å kunne bruke den geokjemiske modelleringen til å beregne hva målte utlekkingsverdier 
ved forholdsvis lave L/S-forhold tilsvarer ved L/S 1.000.000, men de kom ikke helt i mål på 
dette punktet. De påpeker at totalt innhold av bly kan være en god indikasjon på hva som 
vaskes ut ved pH 5,5 og L/S 100.000 i 28 døgn. Det samme gjelder testen ved pH 1,2 og 
L/S 97,5 i 32 timer.  

2.3 Danmark 
Vi har ikke kartlagt regelverket i Danmark, men som medlem av EU følger de de samme 
forordningene som Norge følger gjennom EØS-avtalen. 

Miljøstyrelsen har utarbeidet en svært omfattende veiledning i klassifisering av farlig avfall 
(Miljøstyrelsen 2017). Den ble utarbeidet før de nye reglene om HP 14 ble vedtatt i EU, og 
Miljøstyrelsen utarbeidet et notat med en veiledende uttalelse om dette i desember 2018 
(Miljøstyrelsen 2018). 

Veiledningen er altså ganske omfattende, og dreier seg hovedsakelig om tilfellene der en har 
kjente forbindelser, og lite om blandinger med ukjente forbindelser slik som i tilfelle bunnaske. 
De skriver imidlertid i kap. 3.20 følgende: 

 3.20 Stoffernes forekomst og form (speciering) 

 I det omfang, der gennemføres analyser af affald med henblik på at lokalisere eventuelle 
farlige stoffer i det, vil analyseresultaterne som oftest komme ud med resultater, der viser 
koncentrationerne af de enkelte grundstoffer.  

 Analyseres således for f.eks. kobber, fås alene et tal for, hvor meget kobber, der findes i 
affaldet, og ikke på hvilken eller hvilke form(er). 

 Ofte vil de forskellige former, stofferne findes i, være afgørende for deres farlighed. Kobber 
på metallisk form er f.eks. slet ikke klassificeret som farligt, mens en række 
kobberforbindelser er klassificerede som farlige. 

 Det kan derfor være vigtigt f.eks. ud fra historikken at danne sig et indtryk af, hvilke former, 
de fundne grundstoffer kan tænkes at befinde sig på i affaldet. 

 For affald vil man i mange tilfælde stå i den situation, at man ikke har kendskab til den 
kemiske form, som stofferne forekommer på. Som standard gennemføres og rapporteres 
kemiske analyser af affald som f.eks. indhold af grundstoffet bly og ikke stofforbindelsen 
blyoxid som koncentrationsgrænserne i klassificeringsreglerne relaterer sig til. 
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 Det kan være en større opgave at analysere sig frem til stoffernes egentlige form i affald. 
Det er ikke en rutineopgave hos analyselaboratorierne, og vil derfor oftest kræve 
ekspertbistand. 

 Klassificering af affald sker derfor oftest ud fra en konservativ tilgang, idet det antages, at 
alle stoffer forekommer på deres farligste form. Det vil f.eks. sige, at al bly (detekteret i 
affaldet) forekommer som blyforbindelse med en koncentrationsgrænse på 0,3 %. 

 I tilfælde hvor man har at gøre med store mængder af en affaldsstrøm, som kontinuert skal 
klassificeres og håndteres, og hvor det har store (ofte økonomiske) konsekvenser at affald 
klassificeres som farligt affald, kan der være grundlag for gøre en indsats for at bestemme 
den form, som de(t) stoffer, der udløser en klassificering som farligt affald, forekommer på. 

 

2.4 ECN 
ECN står for Energy Research Centre of the Netherlands. De har gitt ut to rapporter med 
retningslinjer for klassifisering av bunnaske (Klymco m. fl. 2016 og 2017). Det er rapporten fra 
2017 som det er hentet data fra til den svenske veiledningen som er omtalt i kap. 2.2.2. Den 
første rapporten inneholder alle detaljer og det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingene som 
er gitt, mens den andre inneholder et sammendrag av den første og veiledning for produsenter 
av bunnaske for klassifisering av prøver. Den første rapporten er angitt å være konfidensiell, men 
vi har likevel fått gå gjennom den for bedre å forstå framgangsmåten for vurderingene. 

Som beregningseksempel brukte de en database med innhold av 38 grunnstoffer i et stort antall 
analyser av bunnaske, opp til 1600-1700 for de vanligste elementene. 95-percentil-verdiene i 
denne databasen er brukt. 

De beskriver en prosedyre med 3 nivåer, som vist under: 

 
Figur 2 Skjematisk presentasjon av nivå-metoden brukt for klassifisering av farlig avfall 

(Klymco m. fl. 2017). 
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Nivå 1 

Nivå 1 går ut på en generell og grundig gjennomgang av de 15 HP for å vurdere hvilke som er 
relevante for bunnaske fra avfallsforbrenning ut fra kjennskap til asken og de fysiske og kjemiske 
betingelsene ved forbrenningsprosessen. Dette resulterte i at følgende HP ikke er relevante for 
bunnasken: 
 HP 1: Eksplosivt 
 HP 2: Oksiderende 
 HP 3: Brannfarlig 
 HP 9: Smittefarlig 
 HP 12: Utslipp av akutt giftig gass 
 HP 15: Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte 

framgår av det opprinnelige avfallet 

De andre krever videre undersøkelser på nivå 2: 
 HP 4: Irriterende 
 HP 5: Giftvirkning på bestemte organer 
 HP 6: Akutt giftighet 
 HP 7: Kreftfremkallende 
 HP 8: Etsende 
 HP 10: Reproduksjonstoksisk 
 HP 11: Arvestoffskadelig 
 HP 13: Sensibiliserende 
 HP 14: Miljøskadelig 

Nivå 2 

På nivå 2 foretas en analyse basert på "verste tilfelle". Dette betyr at den totale mengden av et 
element antas å foreligge i avfallet i sin farligste form. Hvis en for eksempel har to 
blyforbindelser med samme faresetning, er det mest farlige det som trenger minst av 
blyinnholdet for å nå faregrensen. 

Dette resulterte i eliminasjon av HP 5, HP 6, HP 11 og HP 13 som årsak til klassifisering av asken 
som farlig avfall. 

Nivå 3 

Vurderingene på nivå 3 er basert på ekspertvurderinger basert på kunnskaper om forbindelsenes 
stabilitet, informasjon fra geokjemisk modellering, utlekkingsegenskaper og litteraturdata. 

Det ble her konkludert med at grenseverdiene for HP 4, HP 7 og HP 8 ikke overskrides. Likeledes 
at grensen for HP 10 heller ikke overskrides hvis blyinnholdet er under 3.5006 mg/kg.  

                                                
6 Bly metall er merket med faresetning H 360 (reproduksjonstoksisk), som har en grenseverdi på 
0,3% (3.000 mg/kg) for hvert stoff. I ECN-rapporten er dette hevet til 3.500 på bakgrunn av 
utlekkingsdata og geokjemisk modellering. 
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Summeringsreglene for HP 14 var bebudet, men ikke vedtatt i EU da rapporten ble utarbeidet, så 
denne egenskapen ble underkastet en egen vurdering med 5 ulike beregningsmetoder. Metode 5 
er den som senere ble vedtatt i EU, som er den som er angitt i kap. 2.1.3, Tabell 1. Alle 
metodene ga som resultat at bunnasken må klassifiseres som farlig avfall. Rapporten foreslår 
også en revidert metode, hvor utlekkingsmengder legges til grunn framfor det totale innholdet av 
elementer i asken. Bakgrunnen er at forbindelsene må foreligge i oppløst form for å kunne ha 
økotoksikologiske effekter. To alternativer ble beregnet, med utlekking ved pH 2 som verste 
tilfelle og ved naturlig pH for aske i vann i området 7-12. Ved pH 2 resulterte 2 av de 5 
metodene i klassifisering som ordinært avfall, mens ved pH 7-12 ga alle de 5 metodene 
klassifisering som ordinært avfall. 

Det påpekes at utlekking ved pH2 må anses som verste tilfelle. I mye annen lovgivning om 
miljøvern hvor det er tatt inn utlekkingstester, skal disse gjøres ved naturlig pH, altså den pH 
som er resultatet av kontakt mellom avfall og vann. Resultatene fra grunnlagsrapporten er 
oppsummert på Figur 3. 

 

Figur 3 Liste over farlige egenskaper vurdert i nivå 1-3. 
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I den første rapporten ble altså en modellaske vurdert. Den hadde samme sammensetning som 
95-percentilen av verdiene i en database med resultater for et stort antall europeiske 
bunnaskeanalyser. Bakgrunnen for å velge 95-percentilen var at vurderingen skulle være 
representativ for bunnaske fra majoriteten av europeiske avfallsforbrenningsanlegg.  

Metoden som er beskrevet i den åpne veiledningsrapporten (Klymco m. fl. 2017) er derfor basert 
på sammenligning av den konkrete asken som skal klassifiseres med 95-percentilen. 
Overskridelse av 95-percentilen innebærer nødvendigvis ikke at asken klassifiseres som farlig 
avfall. Det kommer av at 95-percentil-konsentrasjonen for et gitt element kan være langt under 
grenseverdien for klassifisering som farlig. Derfor kan en definere et kritisk minimum innhold 
(MIN) som kan lede til klassifisering som farlig avfall i et verste tilfelle. Dette er illustrert i figuren 
under. Videre kan det defineres et kritisk maksimalt innhold (MAX) for et element før 
klassifisering som farlig avfall er påkrevet. I praksis er det umulig å fastlegge MAX for et element 
i et så komplekst materiale som bunnaske pga. additive effekter fra mange elementer. 

For å kunne bestemme kritiske MIN mengder, må en skille mellom elementene hvis verste-
tilfelle-forbindelser bidrar bare til individuell fare (Mo), de som bidrar til både individuelle og 
additive farer (As, B, Be, Ni, Cd, Co, Cr(VI), Hg, Mn, Pb, Sb, Se, Tl og V), og de som bidrar bare 
til additive farer (Ag, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Li, Na, S, Sn og Zn). I de to første tilfellene kan den 
kritiske MIN bestemmes ved bidraget av et gitt element til en individuell HP. I tilfellet der verste-
fall-forbindelsene av et element bidrar bare til additiv fare, er fastsettelsen av MIN mengde pr. 
element ikke mulig pga. den additive faren som stammer fra flere elementer. F.eks. bidrar både 
Ca, Cu, Zn, Fe, Na, K og S til HP 4 (irriterende). 
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Figur 4 Konseptuelle kritiske punkter for klassifisering av bunnaske: 95 percentilen for EU 

bunnaske (grønn linje), kritisk MIN innhold (gul linje) og kritisk MAX innhold (rød 
linje) (Klymco m. fl. 2017). 

I tillegg er det egne regler for vurderingen av blyinnholdet. Hvis det er over 3.500 mg/kg, skal en 
bestemme mengden metallisk bly og trekke fra. Bakgrunnen er at ECN ikke klarte helt å 
konkludere for bly når det gjelder HP 10 (reproduksjonstoksisk), men at asken ikke har denne 
egenskapen hvis blyinnholdet er under 3.500 mg/kg Klymco m. fl. 2016).  

Hele prosedyren er oppsummert under (Figur 5). Det henvises til Tabell 10 med 95-percentilene 
og Tabell 11 med kritiske MIN mengder. En ser at det er et punkt om sjekking av POPs 
(persistente organiske forbindelser)7. I grunnlagsrapporten er det vist til analyser som viser av 
noen av dem ikke er tilstede i bunnaske, og det er generelt antatt at ingen av de andre organiske 
forbindelsene overlever forbrenningsbetingelsene i den grad at de overstiger grenseverdiene. 

                                                
7 Disse er også tatt inn i den norske avfallsforskriften som punkt 2 i Vedlegg 2 til kap. 11. 
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Figur 5 Beslutningstre for vurdering av HP 1 – HP 13 og HP 15 (Klymco m. fl. 2017). 
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Tabell 10 95 percentilen for EU bunnaske  for elementer som er hovedbidraget til fare 
(Klymco m. fl. 2017). 

 

 

Tabell 11 Kritiske MIN innhold for As, B, Be, Ni, Cd, Co, CrVI, Hg, Pb, Sb, Mn, Mo, Tl, Se, V 
og de tilsvarende fare-egenskaper disse er avledet av (Klymco m. fl. 2017). 
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Konsentrasjonsgrensene for HP 5, HP 7, HP 10 og HP 11 gjelder hvert stoff, for HP 6 skal 
konsentrasjonene for stoffene summeres hvis de ligger og avskjæringsverdien. 

Rapporten inneholder også anbefaling for vurdering av HP 14 etter den foreslåtte metoden med 
bruk av utlekkingsmengder i stedet for det totale innholdet i asken, men denne metoden er altså 
ikke gyldig iht. reglene. Den er basert på sammenligning av data for utlekking iht. EN 14429 eller 
EN 14997 og sammenligning med data gitt i tabellen under. Den angir også 95-percentilen fra 
den nevnte EU-databasen, men basert på ca. 50 analyser mot ca. 1750 for absolutt innhold som 
er brukt ellers i rapporten. 

Hvis utlekkingen er lavere enn angitt i tabellen, så kan asken anses å være ikke-farlig med 
hensyn til HP 14 ifølge metode 5 i rapporten, som er den samme som senere ble vedtatt i EU. 
Hvis utlekkingen ligger over disse verdiene, er ikke asken automatisk å klassifisere som farlig, 
men en fase 3-evaluering er påkrevet med bestemmelse av relevante HP 14 forbindelser, 
stabilitetsvurderinger, og beregninger av samlet konsentrasjon iht. reglene.  
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Tabell 12 Utlekkingsdata for EU bunnaske ved pH 7-12 (Klymco m. fl. 2017) 

 

2.5 Samlet vurdering av metodene for klassifisering 
Foran er 6 metoder omtalt. Flere har en del likheter, men det er også særegenheter ved flere av 
dem. 

NFFA-metoden inkluderer de nye reglene for HP 14, og satser på en egen oversikt med ca. 100 
metallforbindelser og ca. 70 organiske forbindelser. De har ingen retningslinjer for differensiert 
klassifisering av ulike metallforbindelser, men sammenholder totalmengden metall mot 
grenseverdiene for forbindelsene. Tabelloppsettet for beregninger og evaluering er nyttig. 

Forenklet metode fra Avfall Norge inkluderer de nye reglene for HP 14, og bruker 
referanseforbindelser for 14 metaller, alle er oksider unntatt for Hg og Cd hvor klorider er brukt. 
Her er innholdet av metall regnet om til de tilsvarende oksider eller klorider, og innholdet 
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sammenholdes med grenseverdiene. Et regneark fulgte med rapporten, og metoden er ganske 
enkel å implementere. 

Avfall Sverige rapport 2018:03 bruker referansesubstanser for 20 metaller, alle er oksider 
unntatt for Hg og Cd hvor klorider er brukt. De nye reglene for HP 14 er ikke med. De bruker 
korreksjonsfaktorer for å justere for spormetaller som kan foreligge i "fast løsning", primært som 
jernkomplekser. Likeledes justeres fordelingen mellom 3-verdig og 5-verdig arsenikk, mellom 3- 
og 6-verdig krom og mellom oksydene av kobber, nikkel, vanadium og sink og andre mindre 
skadelige forbindelser av disse metallene ut fra resultater fra utlekkingstester.  Medfølgende 
regneark kan brukes, men er låst slik at det er umulig å justere for de nye reglene for HP 14. 

Avfall Sverige rapport 2018:13 bruker også referansesubstanser, og har gått gjennom alle  
metaller hvorav noen er sortert bort pga. lave innhold i asken. Mens de andre metodene bare har 
med tungmetaller og farlige metaller som krom og arsen, så inkluderer lista her eksempelvis 
både aluminium, kalium, kalsium, jern, natrium og fosfor. Rapporten inneholder en grundig 
vurdering som ender opp med at en skal bruke konsentrasjonene for tilgjengelig innhold av de 
farlige stoffene i formlene for beregning av HP 14, ikke totalt innhold i asken. Beregningene og 
vurderingene for å komme fram til klassifiseringen er ganske omfattende og kjemisk kompetanse 
er påkrevet. De ender også opp med klassifisering som farlig avfall på bakgrunn av HP 4, og 
overskridelse av grenseverdiene for helt andre forbindelser enn de de andre metodene vurderer 
som farlig. Beregning av innholdet av farlig stoff etter HP 14-reglene med konsentrasjoner av 
tilgjengelig materiale gir ikke klassifisering som farlig avfall.  

Avfall Sverige rapport 2019:04 handler om analyse og vurderinger av blyinnholdet i asken og 
ender opp med anbefalinger om framgangsmåte. Metodene som anvendes er  

• analyse av biotilgjengeligheten av bly med tanke på HP 10,  
• utlekkingstester med tanke på HP 14 
• analyse av blyets løselighet og spesiering 
• geokjemisk modellering for tolkning av resultatene fra testene over. 

ECN bruker en metode hvor vurderingene skjer i 3 faser. I fase 1 ble alle HP'ene vurdert og 6 av 
dem ble vurdert å være irrelevante for bunnaske. En modellaske som ble definert ut fra 95-
percentilen av en stor database med 1600-1700 analyser av bunnaske med 38 grunnstoffer ble 
så vurdert videre basert på "verste tilfelle", altså at et element er antatt å foreligge på sin 
farligste form. Dette utelukket enda 4 HP'er. Vurderingene i forhold til de resterende HP 4, 7, 8, 
10 og 14 ble foretatt ved ekspertvurderinger. De konkluderte med at det kun var HP 14 som ble 
overskredet, samt HP 10 hvis innholdet av bly er over 3.500 mg/kg. For HP 14 anbefaler de å 
bruke utlekkingsdata i stedet for totalt innhold av metallene, og da kom verdiene også under HP 
14-grensene. Dette gjaldt altså modellasken som representerer 95-percentilen av nærmere 2000 
askeanalyser, og vurdering av en faktisk aske er basert på sammenligning med denne 
modellasken. Overskridelse i forhold til modellasken behøver imidlertid ikke bety at asken skal 
klassifiseres som farlig avfall, og en må gå videre med nye vurderinger iht. regelverket og 
definere kritiske  minimumsmengder som skal til for å resultere i klassifisering som farlig avfall.  

3 Klassifisering av norsk bunnaske etter 
metodene foran 

I dette kapitlet er verdiene fra basiskarakteriseringen i 2014-15 forsøkt satt inn i de ulike 
beregningsmodellene for å se hva resultatet av klassifiseringen blir i praksis for norsk bunnaske. 
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Det er verdiene for sortert bunnaske som er brukt, da jo majoriteten av anlegg har sortering før 
asken sendes til sluttdisponering. 

Av de forskjellige reglene og prosedyrene som er omtalt foran, er det bare noen som har 
regneregler som gjør at klassifiseringen kan bli annerledes enn i 2014-15. Selv om det er andre 
summeringsregler, så er det svært vanskelig å ta disse inn i strategien som ble brukt i 2014-15, 
som gikk ut på å sannsynliggjøre hvorvidt de farlige stoffene finnes i bunnasken. Dvs. at det er 
metodene som knytter elementsammensetningen til konkrete forbindelser eller til verdier basert 
på statistisk materiale som er tatt med. 

3.1 Norsk forenklet metode for klassifisering  
Denne metoden er omtalt i kap. 2.1.4 (Kristensen 2019). Den er basert på en forutsetning om at 
alle metallene foreligger som oksider, unntatt kadmium og kvikksølv, som er regnet om til 
klorider. Resultatet fra klassifisering av middels svensk aske er vist i Tabell 4. Det fulgte med et 
regneark med rapporten, men det var uten formler, så COWI har rekonstruert formlene (pluss 
rettet opp de små feilene som er omtalt i kap. 2.1.4), og forsøkt å bruke regnearket for 
kartleggingen som ble foretatt i 2014-15.  

Hvis en bruker middelverdiene for analysene av sortert aske, finner en at det kun er den vektede 
summen av H410-413 som kommer over grenseverdien, og som derved tilsier klassifisering som 
farlig avfall. Stoffene som bidrar signifikant til overskridelsen av grense på 25% er 6-verdig 
kromoksid, kobberoksid, blyoksid og sinkoksid. Beregnet innhold etter formelen er 160%. 

Hvis en bruker maksimalverdiene, så blir både H340, 350, 360 og vektet sum H410-412 
utslagsgivende. For H340 og 350 er det 6-verdig kromoksid og for H360 er det blyoksid som er 
gir verdier over grenseverdiene. For vektet sum H410-412 er det de samme elementene som 
gjelder, og beregnet innhold blir nå 406%. Regnearket for maksimalverdiene for innhold er vist i 
Tabell 13. 

Hvis vi imidlertid legger inn verdiene fra ristetesene ved L/S 10 og buker maksimalverdiene, ut 
fra hypotesen om at det kun er det vannløselige som kan bidra til økotoksikologisk effekt iht 
HP14, blir vektet sum av H410-412 bare 0,24%. Ut fra vurderingene og beregningene i Avfall 
Sverige rapport 2018:13 (se kap.2.2.2) bør imidlertid konsentrasjonene multipliseres med 100 
for å gjenspeile konsentrasjonen ved L/S 0,1, som er det som bør brukes ved beregningene, og 
da blir resultatet 24%. 

Den samme rapporten anbefaler altså å bruke verdiene fra kolonnetest med L/S 0,1. Disse angis 
i mg/l, som så må multipliseres med 0,11 for å få verdien i mg/kg aske. Hvis vi legger inn 
maksimalverdiene fra kolonnetestene i 2014-15, blir vektet sum av H410-412 bare 0,01% mot 
grensen på 25%. 
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Tabell 13 Beregnet klassifisering iht. den norske metoden for forenklet fastsettelse av FA-
grenser (Kristiansen 2019), brukt på de høyeste verdiene for innhold i sortert aske 
ved karakteriseringen i 2014-15 (Heie m. fl. 2015) 
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3.2 Avfall Sverige rapport 2018:03. Klassning av förbränningsrester som farligt 
eller icke farligt avfall 

Det fulgte med et regneark med denne rapporten som kan brukes til klassifisering av aktuelle 
asker. Maksimalverdiene fra karakteriseringen i 2014-15 ble lagt inn. Innholdet av jern skal også 
oppgis for å beregne andelen av sporelementer som kan være "fast löst". Innholdet av jern ble 
ikke analysert i 2014-15, men i karakteriseringen i 2006. Den ble da bestemt å være ca. 9% i 
asken, hvor altså synlige metaller var plukket ut for hånd og resterende jern med magnet. 
Inndata blir da som vist i Tabell 14.  

Tabell 14 Kalkyle for vurdering av aske iht. prosedyren fra Avfall Sverige rapport 2018:13. 
Maksimalverdier i sortert aske fra kartleggingen 2014-15 er brukt.  
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Resultatet ble at asken må klassifiseres som farlig iht HP 10 pga innholdet av bly, som er 
omregnet til bly(II)oksid, og iht. HP 14, men det er altså iht. de gamle reglene. Resultatarket for 
HP 5, 7, 10, 11 og 13 er vist i Tabell 15. 1-tallet nederst i kolonnen for "HP 10, H360" angir at 
asken må klassifiseres som farlig. 

Tabell 15 Resultatark for vurdering av farlighet i prosedyren til Avfall Sverige rapport 
2018:13.  
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3.3 ECN 
I det følgende er resultatene fra 2014-15 sammenholdt med grenseverdiene i ECN-rapportene. 
Tabell 16 viser middelverdier og høyeste og laveste verdi fra 2014-15, samt 95-percentilverdiene 
og de kritiske MIN-verdiene som skal brukes hvis 95%-verdiene overskrides. Det er flere av 
verdiene som overskrides, og vi har også angitt hvor mange av anleggene som ligger over. 

I Tabell 17 er utlekkingstestene fra 2014-15 sammenlignet med 95-percentilen fra ECN. Her 
finnes ingen kritisk MIN, så overskridelsene betyr bare at de norske ligger høyere enn 95-
percentilen i den store databasen, ikke nødvendigvis at avfallet skal klassifiseres som farlig 
avfall. 

Tabell 16 Resultater innhold sortert 2015 sammenlignet med ECN-verdier 

Sortert aske, mg/kg TS Middel Høy Lav ECN 95 
% 

ECN kritisk 
MIN 

Anlegg med 
overskridelse 

Antimon (Sb) 119 210 59 159 8400  
Arsen (As) 38 62 19 47 500  
Bly (Pb) 2170 11000 720 3500 3500 2 av 14 
Barium (Ba) 1435 3000 820 2207   
Kadmium (Cd) 6,6 13 1 13,9 500  
Kobber (Cu) 5086 11000 2000 8863  2 av 14 
Kvikksølv (Hg) 0,039 0 0 7,3 700  
Krom (Cr) 509 1300 130    
Molybden (Mo) 14 36 11 81 6700  
Nikkel (Ni) 184 540 85 531 700 1 av 14 
Sink (Zn)  5109 10000 1300 6250  6 av 14 
Fuktinnhold 9,2 17 3    
Mangan (Mn) 1491 2300 410 1965 36400 1 av 14 
Totalt organisk karbon (TOC) 0,85 2 0    
Totalt uorganisk karbon (TIC) 0,55 1 0    
Klor (Cl) 0,25 0 0    
Uforbrent andel 3,6 7 0    
Totalt karbon (TC) 1,4 3 0    
Svovel (S) 6258 13000 2900 7873  3 av 14 

 

Tabell 17 Resultater utlekking L/S 10 sortert 2015 sammenlignet med ECN-verdier 

L/S 10, mg/kg Middel Høy Lav ECN 95 % Anlegg med 
overskridelse 

L/S 10, Klorid 2421 4 900 110 11 288  
L/S 10, Fluorid 5,4 26 0,5 63  
L/S 10, Sulfat 5346 10 000 140 4 200 8 av 14 
L/S 10, Fenolindeks 0,37 2 0   
L/S 10, LOC 161 450 10   
L/S 10, LOC, pH justert til 7,5 200 150   
L/S 10, Tørrstoff 15500 24000 6500   
pH i utlekkingsvæske, 10,4 11 9   
Konduktivitet i 199 340 1   
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L/S 10, mg/kg Middel Høy Lav ECN 95 % Anlegg med 
overskridelse 

utlekkingsvæske 
Temperatur i 
utlekkingsvæske, 23 24 22  

 

L/S 10, Arsen (As) 0,033 0,11 0,02 0,476  
L/S 10, Barium (Ba) 0,9 1,000 0,200   
L/S 10, Kadmium (Cd) 0,0025 0,010 0,001 0,1460  
L/S 10, Bly (Pb) 0,011 0,090 0,003 2,95  
L/S 10, Krom (Cr) 0,97 7,90 0,03 1,35 1 av 14 
L/S 10, Kobber (Cu) 1,3 5,40 0,10 31,4  
L/S 10, Kvikksølv (Hg) 0,0005 0,001 0,000 0,297  
L/S 10, Molybden (Mo) 1,4 3,60 0,26 3,1 1 av 14 
L/S 10, Nikkel (Ni) 0,019 0,020 0,010 0,439  
L/S 10, Antimon (Sb) 0,4 0,800 0,170 4,4  
L/S 10, Selen (Se) 0,019 0,031 0,005 0,647  
L/S 10, Sink (Zn) 0,2 0,200 0,120 6,7  

4 Anbefaling 
Ut fra beskrivelsene over og uttestingen av metoder på resultatene fra kartleggingen av 
bunnaske fra de norske forbrenningsanleggene i 2014-15, anbefales det å bruke følgende 
metoder for karakterisering av avfallet ut fra kjemiske analyser. 

I utgangspunktet anbefales metoden som er beskrevet i Avfall Sverige rapport 2018:03 (se kap. 
2.2.1 og 3.2). Bakgrunnen er at den ikke slavisk bruker referansesubstanser slik som flere av de 
andre metodene, men har med velbegrunnede kjemiske argumenter som basis for korreksjoner 
av evalueringskonsentrasjonene. Det anbefales å bruke innholdet basert på fuktig tilstand, ikke 
mhp. tørrstoff, kfr. utsagnet fra EU-veilederen referert i kap. 2.1.1 

Denne metoden er imidlertid ikke oppdatert med hensyn på de gjeldende reglene for vurdering 
av HP 14, så det må gjennomføres separat iht. beregningsreglene i regelverket. Ut i fra 
argumentasjonen i Avfall Sverige rapport 2018:13 (kap. 2.2.2) og i ECN-rapporten (kap. 2.4) 
anbefales det at tilgjengelig innhold av metallforbindelsene brukes i stedet for totalt innhold. Det 
anbefales å bruke konsentrasjonene fra kolonnetest med L/S 0,1, som skal multipliseres med 
0,11 iht. Avfall Sverige rapport 2018:13 (kap. 2.2.2). Ved denne testen må en bestille analyse 
som innebærer kun sedimentering av eluatet, og oppslutning med syre før analyse for å sikre at 
kolloidalt materiale blir med i analysen. Ved beregningene kan gjerne regnearket fra Avfall Norge 
rapport 3-2019 brukes, se kap. 3.1. 

Hvis disse metodene gir overskridelser av grenseverdiene, anbefales det å gå videre med 
ekspertvurderinger som anbefalt i ECN-rapporten, eller vurderinger á la de som ble foretatt ved 
den norske karakteriseringen i 2014-15. Alternativt kan en gå videre med tester som omtalt i 
Avfall Sverige rapport 2019:04 (kap. 2.2.3) når det gjelder HP 10 og HP 14.  
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Bilag A Oversikt over testmetoder 
Som omtalt foran, så kan klassifisering av avfall som farlig/ordinært avfall skje ved to metoder: 

En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet som anges i 
bilaga III till direktiv 2008/98/EG eller, om inget annat anges i förordning (EG) nr 1272/2008, 
genom ett test i enlighet med förordning (EG) nr 440/2008 eller andra internationellt erkända 
testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 förordning (EG) nr 1272/2008 när det 
gäller försök på djur och människor. 

Henvisningene til metoder er imidlertid svært lite spesifikke, og det er besluttet å ta med en 
oversikt i denne rapporten. Det må bemerkes at den er basert på et ganske begrenset materiale 
og det er sikkert flere metoder som ikke er kommet med i denne oversikten. 

Noen av dem er omtalt i det foregående; 

› Oral biotilgjengelighet ved UBM-metoden, som er en internasjonal standard (ISO 
17924:2018) for å måle biotilgjengeligheten av forurenset jord (se kap. 2.2.3). 

› Oral biotilgjengelighetstest iht. modifisert SS-EN 71-3:2, som også er en utlekkingstest som 
simulerer forholdene i magesekken (se kap. 2.2.3). 

› Test med tanke på klassifisering av HP14-egenskaper ved en modifisert pH-statisk 
utlekkingstest iht. SS-EN 14997:2015 (se kap. 2.2.3). 

› Geokjemisk ekstraksjon iht. SS-EN ISO12782-1 og SS-EN ISO12782-3. Bakgrunnen er at Al- 
og Fe-(hydr)oksider i bunnasken kan utgjøre sorpsjonsoverflater for metaller. De to 
metodene bruker hhv. askorbinsyre og oksalat (se kap. 2.2.3). 

› Utlekking av et utvalg av grunnstoffer iht. en modifisert standard SS-EN 14997:2015 ved 
fire ulike pH. Metoden forskriver L/S 10 ved 8 ulike pH mellom pH 2 og pH 12. Den 
modifiserte testen bruker L/S 97,5.) og ved pH 5,5, 6,5, 7,5, og 8,5 (se kap. 2.2.3). 

› Modifisert pH-statisk utlekkingstest iht. SS-EN 14997 og UBM (se lenger opp) for 
undersøkelse av utlekking av bly ved magesekkens pH. Hensikten var å fastsette om 
oppholdstiden i magen er tilstrekkelig til å oppnå likevekt mellom fast fase og væskefase (se 
kap. 2.2.3).  

› Utlekkingstest iht. EN 14429 eller EN 14997, som sammenholdes med 95-percentilen for 
askeanalyser i den internasjonale databasen (se kap. Feil! Fant ikke referansekilden.).  

En nylig tidsskriftartikkel (Römbke 2018) tar tak i problemet at det ikke finnes anbefalinger for 
tester i forbindelse med vurdering iht. HP14, og har utforsket 6 testmetoder på 24 avfallstyper, 
de aller fleste med speilinnganger i EAL. Det var tre vannbaserte tester hvor eluatet etter 
ristetest ved L/S 10 med destillert vann i 24 timer ble tilsatt medier i forskjellige forhold, hvor 
ulike testorganismer blir dyrket fram eller utsatt for eluatet: 

› Umu genotoxicity test (ISO standard 13829) (også kalt luminescens test): Salmonella 
choleraesius subsp. choleraesius (formerly: Salmonella typhimurium) TA 1535/pSK1002 får 
vokse i mørket i medium ved 37oC og pH7 i 4 timer, og induksjon av umuC-gen 
sammenlignes med spontan aktivering av genet uten tilsats. 
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› Green algae growth test (ISO standard 8692): Pseudokirchneriella subcapitata ristes i 
medium ved 21-24oC og pH 8,1 i 72 timer. Økning av celletetthet måles. 

› Daphnia magna test (ISO standard 6341): 5 voksne Daphnia magna (alder 2-26 h) pr. 
replikat får stå i medium ved pH 7,5-8 ved 20±2oC i mørke i 24 timer. Dødeligheten måles. 

Videre tre jordbaserte tester, hvor avfallet ble blandet med jord og virkningen på testorganismer 
ble målt: 

› Arthrobacter globiformis test (ISO standard 18187): Dette er en bakterie som finnes i jord. 
Etter 2 timer ved 30oC i mørke dehydrogenase aktiviteten ved fluorescens. Dehydrogenase 
er et enzym. 

› Higher plant test (ISO standard 11269): Brassica napus (turnips), 10 frø pr. replikat (4 
replikater pr. fortynning) får spire I 14-21 dager (inntil 50% av frøene i kontrollprøvene har 
spiret).  

› Earthworm avoidance test (ISO standard 17512-1): 10 voksne Eisenia fetida (biomasse 250 
– 600 mg/mark) pr. test; 5 replikater pr. fortynning. Dødeligheten registreres etter 48 
timer.  

Fortynningene er angitt som D16 (1:16, eller 6,25%) til D2 (50%) via trinnene D8 og D4. I 
gentoksikologitesten ble av ulike årsaker fortynningene D12, D6, D3 og D1,5 brukt i stedet. Det 
ble så satt en generell grensekonsentrasjon (LID – lowest inneffective dilution) for påvirkning på 
4 for vannbaserte og 8 for jordbaserte tester. 

Testene viste at de aller fleste av de undersøkte avfallstypene måtte klassifiseres som farlig 
avfall. Bunnaske fra avfallsforbrenning var ikke med. Det nærmeste var EAL nr. 100116*/100117 
– flyveaske fra samforbrenning, som i dette tilfellet var elektrofilterstøv fra kullkraftverk med 
høye konsentrasjoner av bly, kobber og sink. Den viste kritisk effekt ved D8 (12,5% innblanding) 
ved vannbaserte tester og 16 (6,25%) ved de jordbaserte testene. 

Som nevnt er det ikke lagt ned mye arbeid i å finne aktuelle tester i dette prosjektet, så dette må 
ses på som eksempler.  
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Bilag B Kommentarer til uttalelser fra Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet v/Cecilie Kristiansen og Rita Vigdis Hansen sendte den 04.07.2018 brevet "Svar 
på henvendelse om basiskarakterisering og klassifisering av bunnaske fra 
avfallsforbrenningsanlegg" til Fylkesmannen i Hedmark (ref. 2016/1632). Brevet er kopiert inn i 
det følgende. 

Generelt er det forsøkt å ta hensyn til kommentarene og spørsmålene fra direktoratet. Det er gitt 
mange kommentarer til framgangsmåten som COWI (og Avfall Norge) benyttet tidligere, som var 
basert på det beste skjønn av hvordan reglene skulle tolkes. Da den første klassifiseringen ble 
foretatt i 2006 fantes det lite retningslinjer og erfaring fra andre land om hvordan en skulle gå 
fram når en ikke vet sammensetningen på forbindelses-nivå, men kun har total mengde metall. 
Metallet kan foreligge som rent metall som ikke er klassifisert som farlig, eller i en rekke 
forbindelser, hvorav noen er farlige. Angrepsmåten var da å forsøke å sannsynliggjøre hvorvidt 
disse farlige forbindelsene finnes i bunnasken i høye nok konsentrasjoner til å klassifisere asken 
som farlig avfall. Den samme metodikken ble brukt ved karakteriseringen i 20014-15. 

Siden da er det kommet flere rapporten med vurderinger og veiledninger, og de baserer seg i 
stor grad på referansesubstanser og "verste-tilfelle"-betraktninger, noe denne rapporten også 
legger opp til bruk av ved framtidig vurdering av bunnaske, dog forbundet med noen kjemiske 
vurderinger. 

Direktoratet peker også på behovet for tilstrekkelig antall prøver, hyppighet av prøvetaking for 
karakterisering og den oppfølgende verifikasjonen av avfallet som skal gå til deponering. Dette er 
ikke tatt opp i foreliggende rapport. 
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