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Bakgrunn
• Har sett et økende fokus på klassifisering av 

masser og avfall iht. avfallsforskriften

• Helsebaserte tilstandsklasser vs 
avfallsforskriften

• Endringer i tillatelser – nye tillatelser gis etter
avfallsforskriften

• Klassifisering av avfall som skal (eller kanskje
skal) til deponi

• Uavhengig av bakgrunnen for prøvetakingen –
bør ha klassifisering av farlig avfall i bakhodet

• Kan få store kostandskonsekvenser
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Klassifisering av forurensede masser?

• Klassifisere masser i grunnen – kan de bli liggende?
• Veileder TA-2553/2009 - Helsebaserte tilstandsklasser

for forurenset grunn
• Veileder - Forurenset grunn (publisert 12.01.2022)

• Levere masser til deponi? 
• Avfallsforskriften 
• Deponiets kategori og tillatelse

Helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553) skal benyttes for klassifisering av masser i 
grunnen. Når massene graves opp og skal leveres til deponi, klassifiseres de iht. 
avfallsforskriftens kap. 11 (inert, ordinært eller farlig avfall). 
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Avfallsforskriften

• Kapittel 9 omhandler deponering av avfall
• Vedlegg II Karakterisering og kriterier for mottak av 

avfall

• Kapittel 11 omhandler farlig avfall
• EAL-koder

• Vedlegg II 

• kriterier som gjør avfall til farlig avfall

• grenseverdier for enkelte stoffer

• Kapittel 14A omhandler nyttiggjøring av 
betong og tegl
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Avfallsforskriftens kap. 9 - Deponering av avfall

• §9-5. Kategorier av deponier
• Deponier for farlig avfall
• Deponier for ordinært avfall
• Deponier for inert avfall

• De ulike deponiene har ulike tillatelser og kan ha ulike grenseverdier
• Tidligere ofte spesifikke grenseverdier og/eller helsebaserte tilstandsklasser
• Nå iht. avfallsforskriften
• Noen ordinære deponier kan også ta imot stabilt, ikke reaktivt farlig avfall

• Utlekkingstester – kan benyttes for å få levert massene til deponi med lavere kategori
• NB! Omklassifiserer ikke massene
• Kan gi kostnadsbesparelser
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Avfallsforskriften kap. 11 – kriterier for farlig avfall

• Avfall klassifiseres som farlig basert på: 
➢ Egenskapene til avfallet
➢Konsentrasjon av ulike stoffer

• Vurdering av stoffers iboende egenskaper 
utføres etter CLP-regelverket
➢Hvert stoff har et sett med egenskaper, som 

igjen gir fareklasser og faresetninger
➢Klassifiseringen kan finnes i ECHA-databasen

• Harmonisert klassifisering – EU har fastlagt 
grenseverdier

• Ikke harmonisert – industrien har selv 
klassifisert, er ikke bindende
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Avfallsforskriften kap. 11 - avfallslisten (EAL)

• Avfallskoder for ulike typer avfall – både farlig avfall og annet avfall

• Avfallskoder markert med * er farlig avfall

• Enkelte avfallstyper har koder både med stjerne og uten – dvs. at avfallet kan 
være ordinært avfall eller farlig avfall, men det er avhengig av konsentrasjon 
(speilinngang)

• Kapittel 17: Avfall fra bygge- og rivingsarbeider (herunder overskuddsmasser fra 
forurensede byggeplasser)
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Grenseverdier for farlig avfall

• Stoffenes egenskaper benyttes – disse 
er ofte avhengig av konsentrasjon

• Avfallsforskriften angir grenseverdier 
for noen stoffer

• Andre må sjekkes i ECHA-databasen

• Grenseverdier for de enkelte 
forbindelser – ikke alltid man vet hva 
man har
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Veileder «Hva gjør avfall farlig»

• Utarbeidet av NFFA og Forum for miljøkartlegging

• Beskrivelse av hvordan masser skal klassifiseres

• Gir forslag til grenseverdiene for farlig avfall for de 
vanligste stoffene – basert på ECHA-databasen



multiconsult.no

Oljeforbindelser

• Finnes mange ulike typer oljeforbindelser –
som regel vet vi ikke hva vi har

• Miljødirektoratet har indikert en spesifikk 
grenseverdi for olje (alifater) i de tilfeller 
man ikke vet hvilke oljeforbindelser som 
foreligger i avfallet 

• Grenseverdien er satt til 10 000 mg/kg, men 
er under utredning
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Summeringsregler

• Avfall som inneholder flere stoffer tildelt en av kodene for faresetningene H410, H411 eller H412 
skal klassifiseres som farlig dersom konsentrasjonen av stoffene er lik eller overskrider 25 % ved 
summering på følgende måte:

• 100 x Ʃc (H410) + 10 x Ʃc (H411) + Ʃc (H412) = total Ʃc

• Dersom summen over blir under 25 % og avfallet i tillegg inneholder ett eller flere stoffer med 
faresetning H413 gjelder også følgende regel:

• Ʃc (H410) + Ʃc (H411) + Ʃc (H412) + Ʃc (H413) = total Ʃc

Gjelder blant annet 
arsen, bly, 
kadmium, kobber, 
kvikksølv, sink og 
flere PAH’er
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Eksempel på klassifisering av masser

• Sammenlign hvert stoff mot 
grenseverdiene

• Sjekk om summeringsreglene gjelder –
hvilke faresetninger gjelder?

• Er to eller flere konsentrasjoner over 
1000 mg/kg

• Benytt formel for summering eller
regneark (innlogging)

Bly Kobber Sink Farlig avfall

Forurensede masser 1 300 2 000 610 ja

Forurensede masser 2 000 4 100 590 ja

Forurensede masser 1 500 2 700 1 700 ja

Forurensede masser 730 2 100 640 nei

Forurensede masser 840 1 100 530 nei

Forurensede masser 6 200 7 900 1 400 ja

Forurensede masser 1 200 1 900 590 ja

Forurensede masser 1 100 1 000 550 nei

Forurensede masser 1 400 1 200 810 ja

Forurensede masser 270 170 310 nei

Forurensede masser 340 550 270 nei

Forurensede masser 830 2 300 450 nei

Forurensede masser 330 440 1 400 nei

Forurensede masser 880 1 700 430 nei

Tilstandsklasse 1 < 60 < 100 < 200

Tilstandsklasse 2 < 100 < 200 < 500

Tilstandsklasse 3 < 300 < 1 000 < 1 000

Tilstandsklasse 4 < 700 < 8 500 < 5 000

Tilstandsklasse 5 < 2 500 < 25 000 < 25 000

Grenseverdi farlig avfall 2500 2500 2500



Takk for oppmerksomheten


