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Bakgrunn
• Har sett et behov for presisering av bruk av 

regelverkene: 
• Helsebaserte tilstandsklasser
• Avfallsforskriften

• Endringer i tillatelser til deponier – nye 
tillatelser gis etter avfallsforskriften

• Vi rådgivere må henge med 

• Overskuddsmasser er avfall – hvilke
konsekvenser får det

• Endringer av regleverk, samt endret
forståelse av regelverket i bransjen – får
konsekvenser for håndtering av masser
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Klassifisering av forurensede masser?
• Klassifisere og risikovurdere masser i grunnen

• Veileder TA-2553/2009 - Helsebaserte tilstandsklasser
for forurenset grunn

• Veileder - Forurenset grunn (publisert 12.01.2022)

• Overskuddsmasser og masser som overskrider akseptkriteriene 
• Definert som næringsavfall
• Leveres til godkjent deponi (unntak: gjenvinning)
• Avfallsforskriften 
• Deponiets kategori og tillatelse

Helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553) 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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Tilstandsklasser vs. farlig avfall
• Øvre grense for tilstandsklasse 5 har tidligere 

blitt benyttet som grense for farlig avfall –
gjelder ikke nå

• Det er ikke sammenheng mellom 
grenseverdiene for tilstandsklassene og 
grenseverdiene for farlig avfall selv om de kan 
sammenfalle for enkelte stoffer.

• Noen har høyere grenseverdier for farlig avfall 
(kvikksølv, benzo(a)pyrene)

• Noen har lavere grenseverdier for farlig avfall 
(nikkel, PCB, alifater)

• Både for nikkel og sink kan masser i tilstandsklasse 
4 være farlig avfall
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Hva er avfall? 
Forurensningsloven § 27 - Definisjon av avfall 
Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som 

noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er 
forpliktet til å kassere.
 Løsøregjenstander: bredt begrep -

husholdningsartikler og næringsavfall som jord- og 
steinmasser, betong, riveavfall

Kassere: kvittet seg med, tatt endelig ut av bruk, 
oppgitt eiendomsretten til

Regelverket for klassifisering av avfall fanger 
derfor bredt – samme regelverk og vurderinger 
for ulike typer avfall
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Avfallsforskriften
• Forskrift om gjenvinning og behandling av 

farlig avfall
• 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 gjenvinning av betong 
og tegl
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Hva er farlig avfall? 
• Med farlig avfall menes (iht. avfallsforskriftens kap. 11): 

• Avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 1 til dette kapitlet (EAL-
listen) 

• Annet avfall som skal klassifiseres som farlig i henhold til vedlegg 2 nr. 1 og nr. 2 til 
dette kapitlet. 

• Avfallsforskriften bygger på EU-direktiver for avfall
• CLP-regelverket (klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger)
• I utgangspunktet et system for klassifisering av produkter, men er senere bestemt at 

stoffer med GHS-symboler også skal betraktes som farlig avfall ved kassering (fra 
veileder Hva gjør avfall farlig)
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Avfallsforskriften kap. 11 – vedlegg 1 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 

og uten stjerne (speilinngang)
• avfallet kan være ordinært avfall eller 

farlig avfall, men det er avhengig av 
konsentrasjon

• https://www.avfallsdeklarering.no/Avfalls
koder

https://www.avfallsdeklarering.no/Avfallskoder


multiconsult.no

Avfallslisten (EAL) - kapittel 17
• Avfall fra bygge- og rivingsarbeider - herunder 

overskuddsmasser fra forurensede byggeplasser
• Avfall som kun har kode med stjerne er farlig avfall 

uansett konsentrasjon
• Forurenset  grunn har speilinngang – klassifisering 

som farlig avfall vil være avhengig av konsentrasjon
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Avfallslisten (EAL)
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Avfallsforskriften kap. 11 – Vedlegg 2 Kriterier som gjør 
avfall til farlig avfall
• Benyttes for avfallstyper i avfallslisten som 

er merket både med og uten stjerne og 
avfall som ikke er nevnt i listen

• 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 fareklasser og 

faresetninger som igjen gir avfallet 
egenskaper

HP 1 Eksplosivt
HP 2 Oksiderende
HP 3 Brannfarlig
HP 4 Irriterende
HP 5 Giftvirkning på bestemte organer
HP 6 Akutt giftighet
HP 7 Kreftfremkallende
HP 9 Smittefarlig
HP 10 Reproduksjonstoksisk
HP 11 Arvestoffskadelig
HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass
HP 13 Sensibiliserende
HP 14 Miljøskadelig
HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt 
ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige 
avfallet



multiconsult.no

Klassifisering av farlig avfall
• Stoffenes egenskaper benyttes – disse er ofte 

avhengig av konsentrasjon
• Avfallsforskriften angir grenseverdier for noen 

stoffer
• Andre må sjekkes i ECHA-databasen

• https://echa.europa.eu/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

• Grenseverdier for enkeltforbindelser – ofte vet 
man ikke hva man har

• Finnes noen «samleposter»
• For noen metaller har de vanligste forbindelsene 

samme grenseverdi

NB! Vi analyserer PCB7 – da er 
grenseverdien 10 mg/kg

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Bly (sekkepost)
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PFOS
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Klassifisering av farlig avfall

• Harmonisert klassifisering – EU har fastlagt grenseverdier som er bindende
• Ikke harmonisert – industrien har selv klassifisert, er ikke bindende – må gjøres 

egne vurderinger
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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 kun for stoffer med konsentrasjon over avskjæringsverdien Gjelder blant annet 
arsen, bly, 
kadmium, kobber, 
kvikksølv, sink og 
flere PAH’er
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Huskeregler for summering
• Har noen av stoffene faresetninger H410, H411 eller H412?
• Er konsentrasjonen av to eller flere av stoffene over 1000 mg/kg?

• Hvis ja på disse to spørsmålene             summeringsreglene skal benyttes

• NB! Avskjæringsverdier
• 1000 mg/kg for H410
• 10000 mg/kg for H411, H412, H413

• Er også summering for egenskapene HP4, HP6 og HP8 – sjekk om man er i tvil
• Summerer alle stoffene som har samme faresetning
• Har også avskjæringsverdier
• Er angitt i avfallsforskriften

For stoffer med H410 betyr det i praksis 
at dersom sum av  konsentrasjonene 
overstiger 2500 mg/kg er det farlig 
avfall mhp. HP14
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Veileder «Hva gjør avfall farlig»
• Utarbeidet av NFFA og Forum for 

miljøkartlegging
• Versjon 5 kom 1. juli 2022 
• Kommer versjon 6 snart
• Betaltjeneste for medlemmer

• Beskrivelse av hvordan masser skal 
klassifiseres

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

• Oppdateres jevnlig
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Veileder «Hva gjør avfall farlig»
• Inneholder en tabell med grenseverdier for de vanligste stoffene
• Linker til ECHA-databasen
• Beregningsark for klassifisering av avfall 
• Erfaringstabell med avfallstyper og stoffer og forslag til 

avfallskoder og EAL-koder (er under oppdatering)
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Eksempel - beregningsark
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Eksempel - beregningsark
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Eksempel på klassifisering av masser
• Forurenset grunn – analyser viser høye nivåer av 

bly, kobber og sink
• Grenseverdier funnet ut fra ECHA/avfallsforskriften

eller veileder

• Er nivå av enkeltstoffer over grensen for farlig
avfall?

• Alle har faresetning H410 - summeringsreglene
gjelder

• Er to eller flere konsentrasjoner over 1000 
mg/kg?

• Er summen over grenseverdien? 

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
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Eksempel - PAH
• Ved vurdering av tilstandsklasser for masser 

benyttes PAH sum16 og benzo(a)pyrene
• Klassifisering iht. avfallsforskriften gjøres for 

hver enkelt PAH-forbindelse. Det er ikke gitt en 
egen grenseverdi for sum PAH 

• Grenseverdiene for de fleste forbindelsene er 
1000 mg/kg eller 2500 mg/kg

• Summeringsregler gjelder (H410)
• Ikke farlig avfall dersom ingen av forbindelsene 

overskrider 1000 mg/kg
• Dersom minst èn forbindelse er over 1000 

mg/kg – må sjekkes om det er farlig avfall

Farlig avfall
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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

• Dersom man vet forbindelse kan grenseverdi sjekkes i 
ECHA-databasen 

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

• Oljeforbindelser i seg selv er alltid farlig avfall (EAL-
kode med stjerne)
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Eksempel maling på betong

As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn PCB 
sum7

Farlig avfall? 

F22 utvendig Sørvestlig veranda Blåmaling søyle 11 1900 1,5 440 370 0,01 39 1400 n.d. Ja
F23 utvendig Sørvestlig veranda/n  Hvitmaling fasade 10 2200 1,1 21 360 0,01 60 10000 n.d. Ja
F24 Utvendig Nordøstlig side Mørtel i  teglvegg 8,6 16 0,063 22 45 0,03 22 91 0,009 Nei
F27 Utvendig midten østlig side Gulmaling ute (søyle) 11 9400 0,53 15 1900 0,02 77 13000 0,03 Ja
F29 2.etasje rom gammel del Rødmaling 9,5 1100 < 0,05 1200 70 4,8 20 1000 0,022 Ja
F38 Kjeller Stort rom m/trapp Avretting 7,5 2200 0,25 49 31 0,21 18 950 n.d. Nei
F43 Kjeller Fyrrom Maling fyrrom 7,9 17 0,29 110 49 1,6 28 84 12 Ja

<15 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <0,01

>1000 >2500 >1000 >2500 >100000 >2500 >1000 >1000 >10

Resultat (mg/kg)

Grenseverdi iht. §14a-4 i  avfallsforskriften
Lavforurenset / Ordinært avfall
Farlig avfall

Prøve nr. Bygg Prøvested Bygningsmateriale
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Er avfallet farlig? 
• Har vi dokumentasjon på avfallet? 

• Kjent type/opprinnelse
• Kjente stoffer/forbindelser
• Analyser

• Sjekk mot avfallslisten – er avfallet farlig 
avfall?

• Dersom speilinngang: 
• Hva er konsentrasjonene av farlige stoffer 

i avfallet?
• Hva er grenseverdiene for farlige stoffer? 

• Sammenlign hvert stoff mot grenseverdiene
• Gjelder summeringsreglene?  

• Er to eller flere konsentrasjoner over 1000 
mg/kg (laveste avskjæringsverdi)

• Sammenlign sum med grenseverdiene
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Avfallsforskriftens kap. 9 - Deponering av avfall
• §9-5. Kategorier av deponier

• Deponier for farlig avfall, kategori 1
• Deponier for ordinært avfall, kategori 2
• Deponier for inert avfall og lett forurensede 

masser, kategori 3

• De ulike deponiene har ulike tillatelser og kan 
operere med 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 
høyere kategori

• Omklassifiserer ikke massene
• Kan gi miljø- og kostnadsbesparelser

Tabell: Eksempel på 
tillatelse - avfallsfraksjoner 
som er tillatt å deponere



Sluttkommentar
• Hva er bakgrunnen for klassifisering av masser og hvilket 

regelverk gjelder?
• Vurdering av behov for tiltak på et område
• Vurdering av risiko for helse eller spredning
• Klassifisering for levering til mottak

• Det er viktig å være bevisst på grenseverdiene for farlig avfall, 
selv om det i utgangspunktet skal utføres en 
grunnundersøkelse for vurdering av behov for tiltak og 
opprydding 

• Kan begrense hvor overskuddsmasser kan leveres og gi økt 
miljø- og kostandsbelastning

• Viktig at det gjøres riktige vurderinger for å hindre feil 
disponering og evt. problemer på deponiene
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