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1. Forord
Denne veilederen om innlevering og deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall er utarbeidet på
oppdrag fra Miljødirektoratet, som en del av arbeidet med å sikre at alt farlig avfall og radioaktivt
avfall leveres og deklareres i tråd med bestemmelsene i forurensningsloven og avfallsforskriften.
Veilederen omtaler identifisering, lagring, deklarering og transport av farlig avfall. Dessuten kan den
fungere som en oppslagsbok for hvordan aktørene innen farlig avfall skal kontrollere utfyllingen av
deklarasjonsskjemaet for farlig avfall, og fordele de forskjellige gjenpartene av skjemaet.
Denne utgaven er en oppdatering av utgaven som kom i 2012. Første utgave av veilederen kom i
1998, og den har blitt oppdatert ca hvert annet år etter dette.
Veilederen gjelder i hovedsak for det papirbaserte deklarasjonssystemet. Når et nytt elektronisk
deklarasjonssystem tas i bruk i 2015, vil det bli noen endringer i deklarasjonspraksisen som ikke
omtales her. Pliktene som følger av avfallsforskriften til levering og deklarering av farlig avfall, vil
stort sett være de samme som de som gjelder i dag. I en overgangsperiode på ett år fra oppstart av
det elektroniske deklarasjonssystemet, vil papirskjemaet kunne benyttes slik som i dag, men
myndighetene oppfordrer til å ta i bruk det elektroniske systemet så raskt som mulig.

Barbro Sørlid Engh
Divisjonsdirektør
Cowi AS
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Veilederen er kvalitetssikret, til tross for dette vil Cowi AS presisere at veilederen kan inneholde feil og mangler. Cowi AS vil fraskrive seg ethvert ansvar for feil og mangler i veilederen og eventuelle følger av disse.
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INTRODUKSJON TIL FARLIG AVFALL

2. Farlig avfall og farlige egenskaper
Farlig avfall kan føre til skader på mennesker, dyr eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Farlig
avfall oppstår når produkter med farlige egenskaper kasseres. Feilaktig håndtering av farlig avfall kan, i tillegg
til å gi skader på miljøet, også føre til alvorlige skader på personer og bygninger i din virksomhet.

Farlig avfall kan ha en rekke farlige egenskaper. I tabellen nedenfor er de viktigste fareklassene listet opp, sammen med
eksempler på farlig avfall innenfor de forskjellige klassene.

Tabell 1 viser benevnelsen på de viktigste fareklassene med eksempler på avfall tilhørende fareklassene.
Fareklasse

Eksempler

Farlig egenskap

Gasser

Spraybokser, brannslokningsapparater, propanflasker, andre
gassflasker

Kan forårsake kvelning, forfrysning, forgiftning, etseskader,
brann eller eksplosjon.

Brannfarlige
væsker

Løsemidler, bensin, diesel,
fyringsolje

Kan forårsake brann eller eksplosjon.

Oksiderende
stoffer

Herdere, blekemidler,
bekjempningsmidler,
desinfeksjonsmidler

Avfallet er normalt ikke brennbart, men i kombinasjon med
brennbare stoffer kan det bidra til å skape brann fordi det kan
avgi oksygen.

Organiske
peroksider

En rekke typer herdere

Ustabile stoffer, kan føre til voldsomme kjemiske reaksjoner.

Giftige
stoffer

Tungmetaller, PCB, Cyanid,
Arsenikk

Avfallet kan medføre forgiftninger, alvorlige sykdommer eller
døden. I noen tilfeller kan det ta svært lang tid fra kontakt med
avfallet og frem til at kroppen blir skadet, for eksempel dersom
avfallet inneholder asbest eller PCB.

Etsende
stoffer

Syrer, baser, oksidasjonsmidler

Ved hudkontakt kan avfallet føre til alvorlig vevsskade, i
kontakt med øynene kan blindhet bli resultatet.

Eksplosiver og smittefarlig avfall har også farlige egenskaper, men de omtales ikke i denne veilederen.
Opplysninger om disse avfallstypene fås ved å kontakte:
Eksplosiver:

Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB),
tlf: 33 41 25 00. www.dsb.no

Smittefarlig avfall:

Helsedirektoratet, tlf: 810 20 050.
www.helsedirektoratet.no

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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2.1 Kriterier for å
avgjøre om et avfall er
farlig eller ikke
I prioritert rekkefølge er dette de viktigste kriteriene for å
avgjøre om avfall er farlig eller ikke:

2.1.1 Stjernemerket oppføring i EAL
EAL (den europeiske avfallslisten) er EUs liste over alle
avfallstyper. EAL presenteres i kapittel 2.2.1, og er gjengitt i kapittel 9. Avfallstyper som regnes som farlige, er
merket med en stjerne ("*").
2.1.2 Merking på emballasje
Hvis emballasjen er merket med ett eller flere av symbolene nedenfor, kan man gå ut fra at produktet blir til farlig
avfall når det kasseres:

2.1.3 Kjemisk analyse
Man kan også analysere avfallet på innhold av stoffer med
farlige egenskaper. Dette er vanlig prosedyre ved klassifisering av bygg- og anleggsavfall, se blant annet kapittel 3.1.

2.2 Koder til bruk ved
deklarering av farlig
avfall

2.2.1 EAL (Den Europeiske avfallslisten)
EAL er EUs standard for klassifisering av alt avfall. Den
inneholder flere hundre sekssifrede koder for klassifisering
av avfall. EAL er svært viktig, fordi den angir hvilke
avfallstyper som normalt skal regnes som farlige. De er
merket med en stjerne («*»). Stjernemerkingen i EAL er
det viktigste kriteriet for å avgjøre om en avfallstype er
farlig eller ikke.
EAL blir nærmere gjennomgått og presentert i kapittel 9.

2.2.2 Norske avfallsstoffnummer
Hvis, og bare hvis, avfallet er farlig, skal det brukes et
norsk avfallsstoffnummer. De norske, firesifrede
avfallsstoffnummerne har sitt utspring i forskrift om
spesialavfall fra 1984. Her ble det definert 14 grupper av
avfall:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
Gruppe 10
Gruppe 11
Gruppe 12
Gruppe 13
Gruppe 14

Spillolje
Annet oljeavfall
Stabile oljeemulsjoner
Løsemiddelavfall
Maling, lim, lakk og trykkfarger
Destillasjonsrester
Tjæreavfall
Avfall som inneholder kvikksølv eller
kadmium
Prioriterte helse- eller miljøskadelige
metaller eller metallforbindelser
Cyanidholdig avfall
Bekjempningsmidler
Isocyanater og andre sterkt reaktive stoffer
Etsende stoffer og produkter
Annet meget giftig, giftig eller
miljøskadelig avfall

(Gruppe 6 og 7 ble tatt ut av listen før avfallsstoffnummerne
ble laget)
Oversikten er ikke komplett. Symbolene er hentet fra
gammelt og nytt regelverk for merking av forbrukerprodukter.
Ved transport av farlig gods benyttes det faresedler som
kan ligne på symbolene ovenfor, og som også indikerer at
innholdet vil være farlig ved kassering. Disse blir vist i
kapittel 7.5.
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De norske avfallsstoffnummerne er basert på denne gruppeinndelingen. Det første sifferet angir om avfallet er
radioaktivt («3») eller ikke («7»). Siffer to og tre refererer
til gruppeinndelingen ovenfor, og det fjerde sifferet brukes
der det er nødvendig for å skjelne mellom flere forskjellige
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

AVFALLSPRODUSENTENS PLIKTER ETTER AVFALLSFORSKRIFTEN

avfallstyper innen hver gruppe. Kodene for radioaktivt
avfall har i tillegg et femte siffer, som angir om avfallet er
deponeringspliktig («1») eller ikke («2»).
Listen nedenfor viser de norske avfallsstoffnummerne.
Nummerne er en del av NS-9431, men etter at standarden
ble vedtatt, er det definert farlig avfall som ikke finnes i
standarden. Det er derfor avvik mellom NS-9431 og
tabellen nedenfor. Det er altså avfallsstoffnumrene som
skal benyttes ved deklarering. Dette omfatter både NS9431 og tilleggsnummere for farlig avfall og for radioaktivt avfall.

Noen avfallsstoffnummer er tatt ut av tabellen. 7052 og
7053 (to typer maling) er tatt ut fordi de normalt ikke er
farlig avfall. 7141 (Mineraloljebasert boreslam og
borkaks) er erstattet av 7142, 7143, 7144 og 7145. 7153
(Medisinavfall) er tatt ut fordi dette ikke er farlig avfall.

NORSK BETEGNELSE

ENGELSK BETEGNELSE

A

Spillolje, refusjonsberettiget

Waste oil, refundable

7011

Spillolje, ikke refusjonsberettiget

Waste oil, non refundable

7012

Olje- og fettavfall

Oily and greasy waste

Oljeforurenset masse

(Ikke
radioaktivt)

B

C

(Radioaktivt
deponeringspliktig)

(Radioaktivt
ikke
deponeringspliktig)

7021

3021-1

3021-2

Oil contaminated waste

7022

3022-1

3022-2

Drivstoff og fyringsolje

Waste fuels and fuel oils

7023

Oljefiltre

Oil filters

7024

3024-1

3024-2

Avfall som består av, inneholder eller er

Waste consisting of, containing or

7025

3025-1

3025-2

forurenset med råolje eller kondensat

contaminated with crude oil or condensate.

Oljeemulsjoner, sloppvann

Oil emulsions, slop water

7030

3030-1

3030-2

Oljeholdige emulsjoner fra boredekk

Oil emulsions from drillfloor

7031

3031-1

3031-2

Organiske løsemidler med halogen

Organic solvents, halogenated

7041

3041-1

3041-2

Organiske løsemidler uten halogen

Organic solvents, non -halogenated

7042

3042-1

3042-2

Trikloreten (”TRI”) – Refusjonsberettiget

Trichloretylene, refundable

7043

Maling, lim, lakk som er farlig avfall

Paint, glue, varnish, hazardous only

7051

Spraybokser

Aerosol cans

7055

Kvikksølvholdig avfall

Mercury waste

7081

3081-1

3081-2

Kvikksølvholdige batterier

Mercury batteries

7082

Kadmiumholdig avfall

Cadmium waste

7083

3083-1

3083-2

Kadmiumholdige batterier

Cadmium batteries

7084

Amalgam

Amalgam

7085

Lysstoffrør

Fluorescent tubes

7086
3091-1

3091-2

Uorganiske salter og annet fast stoff

Inorganic salts and other solids

7091

Blyakkumulatorer

Lead-acid batteries

7092

Småbatterier

Small batteries

7093

Litiumbatterier, kun farlige

Lithium batteries, hazardous only

7094

Metallhydroksidslam

Metal hydroxide sludge

7095

3095-1

3095-2

Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer,

Slag, dust,fly ash, catalysts, blasting sand etc.

7096

3096-1

3096-2

blåsesand mm
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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NORSK BETEGNELSE

ENGELSK BETEGNELSE

Uorganiske løsninger og bad

A

B

C

(Ikke
radioaktivt)

(Radioaktivt
deponeringspliktig)

(Radioaktivt
ikke
deponeringspliktig)

Inorganic solutions and liquids

7097

3097-1

3097-2

CCA-impregnert trevirke

CCA treated wood

7098

Cyanidholdig avfall

Cyanide waste

7100

Bekjempningsmidler uten kvikksølv

Pesticides without mercury

7111

Bekjempningsmidler med kvikksølv

Pesticides containing mercury

7112

Polymeriserende stoff, isocyanater

Polymerising chemicals, isocynates

7121

Sterkt reaktive stoffer

Highly reactive chemicals

7122

Herdere, organiske peroksider

Organic peroksides

7123

Syrer, uorganiske

Inorganic peroxides

7131

3131-1

3131-2

Baser, uorganiske

Inorganic bases

7132

3132-1

3132-2

Rengjøringsmidler

Detergents

7133

Surt organisk avfall

Organic acids

7134

Basisk organisk avfall

Organic bases

7135

Oljebasert borevæske

Oil based drilling fluids

7142

3142-1

3142-2

Kaks med oljebasert borevæske

Cuttings with oil based drilling fluids

7143

3143-1

3143-3

Vannbasert borevæske som inneholder

Water based drilling fluids containing

7144

3144-1

3144-2

farlige stoffer

dangerous substances

Kaks med vannbasert borevæske som

Cuttings with water based drilling fluids

7145

3145-1

3145-2

inneholder farlige stoffer

containing dangerous substances

Organisk avfall med halogen

Halogenated organic wastes

7151

3151-1

3151-2

Organisk avfall uten halogen

Non-halogenated organic wastes

7152

3152-1

3152-2

Kreosotimpregnert trevirke

Creosoted treated wood

7154

Avfall med bromerte flammehemmere

Waste containing brominated flame retardants

7155

Avfall med ftalater

Waste containing phthalates

7156

Kassert isolasjon med miljøskadelige

Insulation containing hazardous blowing

7157

blåsemidler som KFK og HKFK

agents such as CFCs and HCFCs

Klorparafinholdige isolerglassruter

Sealed glazing units containing

3165-1

3165-2

7158

chlorinated paraffins
Klorparafinholdig avfall

Wastes containing chlorinated paraffins

7159

Prosessvann, vaskevann

Prosesswater and wash water

7165

PCB- og PCT- holdig avfall

Wastes containing PCB/PCT

7210

PCB-holdige isolerglassruter

Sealed glazing units containing PCB

7211

Fotokjemikalier

Photo chemicals

7220

Halon

Halons

7230

KFK

CFCs

7240

Asbest

Asbestos

7250

Gasser i trykkbeholdere

Pressurized gases

7261

Radioaktivt sykehusavfall

Radioactive hospital waste

3811-1

3811-2

Radioaktivt avfall fra universiteter

Radioactive wastes from universities

3831-1

3831-2

og forskningsinstitusjoner

and research institutions

10
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NORSK BETEGNELSE

ENGELSK BETEGNELSE

Radioaktive steinmasser
Annet radioaktivt avfall

A

(Ikke
radioaktivt)

B

C

(Radioaktivt
deponeringspliktig)

(Radioaktivt
ikke
deponeringspliktig)

Radioactive rock material

3851-1

3851-2

Other radioactive wastes

3911-1

3911-2

2.2.3 UN-nummer
Avfallsstoffnummer og EAL-kode brukes for å angi avfallstype ved lagring og håndtering. Når avfallet transporteres,
skal det i tillegg benyttes et UN-nummer for å angi hva
slags farlig gods som befinner seg på bilen. Noen eksempler
på ofte brukte UN-nummer finnes nedenfor:
1202
1203
1230
1263
1719
1950
1993

Dieselolje
Bensin
Metanol
Maling
Etsende alkalisk væske, n.o.s.
Aerosolbeholdere («Spraybokser»)
Brannfarlig væske, n.o.s.

Den fullstendige lista finnes i ADR-boka, tabell A og B,
og det er dessuten gitt forslag til UN-nummer i kapittel 8.

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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UTVALGTE TYPER FARLIG AVFALL

3. Utvalgte typer farlig avfall
3.1 Bygg- og anleggsavfall
Bygg- og anleggsavfall er en avfallsgruppe hvor det stadig
dukker opp nye fraksjoner som skal håndteres som farlig
avfall. Bygningsmaterialer inneholder ofte tilsetningsstoffer
som tidligere var lovlige å benytte, mens som i dag klassifiseres som farlige, og ofte er forbudt å bruke.
Kunnskapen om byggematerialer med farlige tilsetningsstoffer øker.
Mange helse- og miljøskadelige stoffer har blitt brukt, og
brukes fremdeles i bygningsmaterialer. Det vil som oftest

oppstå farlig avfall når bygninger skal rives eller rehabiliteres. Det er viktig å være klar over at flere typer BAavfall, som for eksempel lettere forurenset betong, må
håndteres særskilt, selv om verdiene på de aktuelle
forurensningene er under grensene for farlig avfall.
Materialer må ofte tas prøve av og analyseres for å avklare
om det skal karakteriseres som farlig avfall.
Bygningsmaterialer som klassifiseres som farlig avfall skal
deklareres på lik linje med annet farlig avfall. Tabell 2
viser eksempler på farlig avfall fra bygg og anlegg.

Tabell 2 viser eksempler på farlig avfall som kan oppstå fra bygg og anlegg.
Stoff/
materiale

Noen eksempler
på materialer:

Farlig avfallsgrense

Asbest

•
•
•
•
•
•
•
•

Alltid farlig avfall

Fasadeplater
Himlingsplater
Eternitt
Isolasjon rundt rør
Rørbend
Fliser og flislim
Vindsperrer
Gulvbelegg

Avfallstoffnummer / EALkode
Byggematerialer:
7250 / 170605
Isolasjonsmaterialer:
7250 / 170601

Valg av avfallsstoffnummer
avhenger av hvilken type
forurensning som er påvist i
betongen.
Farlig avfall med olje:
7022 / 170101.
Farlig avfall med uorganiske
stoffer: 7096 / 170101
Farlig avfall med PCB:
7210 / 170101

• Betong som er farlig
avfall med organiske
eller uorganiske stoffer.

Det er ulike grenseverdier for ulike
stoffer

• Betong som er farlig
avfall med PCB

>50 mg/kg

Bly

• Kabelkanaler av plast
kan være tilsatt blant
annet bly som
stabilisator.

Det eksisterer ikke grenseverdi for
farlig avfall for dette produktet.

7091 / 170903

Bromerte
flammehemmere

• Cellegummi
• Isopor (EPS)
• Trykkfast
isolasjonsplater (XPS)
• Komponenter i EE-avfall

>2500 mg/kg (ppm) av en eller flere
av de fem bromerte flammehemmerne nevnt i vedlegg 3B i
forskrift om farlig avfall.

7155 / 170603

Betong
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Stoff/
materiale

Noen eksempler
på materialer:

Farlig avfallsgrense

EE-avfall

• Lysstoffrør, sparepærer
og kvikksølvlamper

Alltid farlig avfall

• Armaturer, kabler
sikringsskap mv., skal
ikke deklareres

Normalt ikke farlig avfall, men
EE-avfall

Ftalater

•
•
•
•
•
•
•
•

>5000 mg/Kg (ppm) for DEHP og
DBP
>2500 mg/Kg (ppm) for BBP

7156 / 170903

KFK/HKFK

• Isolasjon i eldre
leddporter
• Isolasjon i fryse- og
kjølerom

>0,1 %

7157 / 170603

Impregnert
trevirke

• CCA-impregnert

Alltid farlig avfall

7098 / 170204

Vinylbelegg
Vinyltapet
Vinyllister
Kabler
Lim
Lakk
Takfolie
Isolerglassruter

• Jord, sand, grus etc. som
er klassifisert som farlig
avfall gjennom
prøvetaking

7086 / 200121

Noe EE-avfall inneholder
komponenter som er farlig
avfall. Disse komponentene
skal først deklareres når de er
tatt ut av produktet, se også
kapittel 3.3.
Behandlingsanlegget vil da
være produsent av avfallet.

7154 / 170204

• Kreosotimpregnert
Jord

Avfallstoffnummer / EALkode

Alltid farlig avfall

Valg av avfallsstoffnummer
avhenger av hvilken type
forurensning som er påvist i
jorden.
Uorganiske forbindelser:
7096 / 170503
Organiske forbindelser (olje):
7022 / 170503

Kjølevæske fra
kjøleanlegg

• Kjølevæske kan
inneholde glykol, KFK,
NH₃.

Klorparafiner

• Vinduslim i isolerglassruter (Produsert ca. 1975
til 1990)
• Maling
• Plast
• Gummilister
• Fugemasse
• PVC
• Vinyl
• Takfolie

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Alltid farlig avfall

≥0,25 % = 2500 mg/kg (ppm) for
hvert enkelt stoff (SCCP = kortkjedet
og MCCP = mellomkjedet)

7042 / 160114

Isolerglass med klorparafiner:
7158/170903
Annet avfall med klorparafiner
7159/170903

13

UTVALGTE TYPER FARLIG AVFALL

Stoff/
materiale

Noen eksempler
på materialer:

Farlig avfallsgrense

Metaller

• Maling
• Fugemasse
• Plastmaterialer

Det er ulike grenser for hvert av
tungmetallene

PCB

•
•
•
•
•

>50 mg/kg (ppm)

Maling
Fugemasse
Murpuss
Avrettingsmasse
Isolerglassvinduer

Pentaklorfenol
(PCP)

• Marmorimiterte
badromsplater

PAH

• Sotet pipestein
• Diverse tjærebelagt
materiale
• Takpapp

Isolerglass med PCB:
7211 / 170902

7151 / 170204

>1000 mg/kg
≥ 0,25 % = 2500 mg/kg (ppm)

Husholdninger kan levere rutene vederlagsfritt ved
kommunale mottak. Noen kommunale mottak tar imot
ruter også fra mindre virksomheter. Mer informasjon om
refusjonsordningen og en oversikt over mottakssteder
finnes på www.ruteretur.no.
Avfallet skal deklareres på vanlig måte, og den røde
gjenparten skal sendes til Cowi av den første aktøren som
har hånd om avfallet. Rød gjenpart sendes inn
sammen med røde gjenparter for annet farlig avfall, og
innen den 15de i den påfølgende måneden.
Avfallsstoffnummer:
7211 og EAL-kode: 170902

3.1.2 Klorparafinholdig avfall
Klorparafiner blir brukt blant annet som mykner og
brannhemmer i maling og plast, samt i isolasjons- og
tetningsmateriale. Fugemasse, vinduslim og gummilister i
isolerglassruter produsert fra 1975 til og med 1990 kan ha
et så høyt innhold av klorparafiner at materialene skal
behandles som farlig avfall. Klorparafiner ble trolig mest
brukt på midten av 1980-tallet. De største mengdene med
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7051 / 170903

Annet avfall:
7210 / 170902

3.1.1 PCB-holdige isolerglass
Isolerglassruter produsert i Norge i perioden fra og med
1965 til og med 1975, samt importerte ruter fra 1965 til og
med 1979 kan inneholde PCB-holdig forseglingslim. PCB
er kreftfremkallende, og kan skade hud, lever og nervesystemet i tillegg til å være bioakkumulerende og tungt
nedbrytbart. Isolerglassruter med PCB- skal samles inn og
deklareres og leveres inn i retursystemet for PCB-ruter.

PCB-holdige
isolerglassvinduer

Avfallstoffnummer / EALkode

7152/170303

klorparafiner finnes i isolasjons- og tetningsmaterialer
som f.eks. fugeskum.
Klorparafiner deles inn i grupper etter klorinnhold og
lengden på karbonkjedene: kortkjedete (SCCP), C10-13,
mellomkjedete (MCCP), C14-17 og langkjedete (LCCP)
>C17. Klorparafiner er påvist i luft, vann, vannlevende
organismer, matvarer og morsmelk. De er klassifisert som
miljøgifter, de er bioakkumulerende og kan være kreftfremkallende.
Grensen for farlig avfall er ≥0,25 % = 2500 mg/kg (ppm)
for hvert enkelt stoff (SCCP/MCCP).
Isolerglassruter med
klorparafiner
(produsert
1975 til 1990)

Avfallsstoffnummer: 7158 og
EAL-kode: 170903

Klorparafinholdig
avfall

Avfallsstoffnummer: 7159 og
EAL-kode: 170903

3.1.3 Asbestholdig avfall
Asbest er en gruppe naturlig forekommende mineraler som
består av fibrøse silikater. Asbest støver lett, og ved
innånding kan støvet medføre kreft. Både ren asbest og
asbestholdige materialer, inkludert eternitt, er farlig avfall
ved kassering.
Håndtering av asbest reguleres gjennom forskrift om
utførelse av arbeid, kapittel 4, asbestarbeid. Virksomheter
som skal utføre rivnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid
av asbestholdig materiale skal ha tillatelse av Arbeidstilsynet.
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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Asbestavfall skal pakkes inn i plast og merkes med
asbestklistremerke før avfallet leveres til avfallsmottak.
Sluttbehandlingen består i at avfallet legges på deponi med
tillatelse til å ta imot asbestavfall.
Asbest og
asbestholdige
byggematerialer

Avfallsstoffnummer: 7250 og
EAL-kode: 170605

Asbestholdig
isolasjon

Avfallsstoffnummer: 7250 og
EAL-kode: 170601

3.1.4 Impregnert trevirke
For å hindre at treverk råtner, kan det bli impregnert med
stoffer som dreper bakterier og andre mikroorganismer.
Treverk kan være impregnert med organiske stoffer (f.eks.
kreosot) eller uorganiske stoffer (f.eks. CCA; saltløsninger
med krom, kobber og arsen).
Kobberimpregnert trevirke og trevirke som inneholder
metallfrie impregneringsmidler er ikke farlig avfall. Det
kan imidlertid være vanskelig å se forskjell på CCAimpregnert og kobberimpregnert trevirke, siden begge er
grønnfarget.
CCA-impregnert Avfallsstoffnummer: Eksempel på
trevirke
7098
EAL-koder:
Byggavfall:
170204
Kreosotimpregnert Avfallsstoffnummer: Avfallssortering:
trevirke
7154
191206
Kommunalt
avfall: 200137

3.1.5 Jord som er klassifisert som farlig avfall
Ved bygge- og gravearbeider stilles det krav i
forurensningsforskriften om prøvetaking av jord. Dersom
jorden blir klassifisert som farlig avfall skal jorden
deklareres. Nedenfor er eksempler på hvordan forurenset
jord kan deklareres:
Jord forurenset med
uorganiske stoffer

Avfallsstoffnummer: 7096 og
EAL-kode: 170503

Jord forurenset med
organiske stoffer
(olje)

Avfallsstoffnummer: 7022
og EAL-kode: 170503

3.1.6 Avfall med bromerte flammehemmere
Bromerte flammehemmere brukes for å gjøre produkter
mindre brannfarlige. Disse kan finnes bl.a. i elektriske og
elektroniske produkter (EE-produkter). Tekstiler som
brukes i institusjoner, transportmidler og lignende har også
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

stor sannsynlighet for å kunne inneholde bromerte
flammehemmere. Det samme gjelder isolasjonsmaterialer,
blant annet EPS og cellegummi, samt tunnelmatter.
Bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og
miljøskadelige egenskaper.
Vedlegg 3 til kapittel 11 i avfallsforskriften setter opp
grenseverdier for fem typer bromerte flammehemmere.
Dersom avfallet inneholder mer enn 0,25 vektprosent av
ett av disse stoffene, defineres det som farlig avfall og må
deklareres og leveres til et mottak for farlig avfall:

1. pentabromdifenyleter
2. oktabromdifenyleter
3. dekabromdifenyleter
4. tetrabrombisfenol A
5. heksabromsyklododekan

Avfallsstoffnummer:
7155

Eksempel på EAL-koder:
Byggavfall: 170204
Avfallssortering: 191211
Kommunalt avfall: 200199

3.1.7 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
som KFK og HKFK
KFK (klorfluorkarboner) og HKFK (hydroklorfluorkarboner) er ozonreduserende stoffer og har også sterk
drivhuseffekt. Begge er brukt som kuldemedium og til
produksjon av isolasjonsskum.
Det er to isolasjonsskumtyper som vil inneholde vesentlige
mengder restblåsemiddel (KFK og HKFK) når det skal
kasseres: stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert
polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre
carporter (leddporter), fryse/kjølerom og som isolasjon i
campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon
under bygg, veier og lignende.
Avfallsstoffnummer:
7157

EAL-kode: 170603

3.1.8 Avfall med ftalater
Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige
stoffer. Noen ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Noen er også klassifisert som miljøskadelige.
Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig
i PVC. Myk PVC-plast blir brukt i en rekke produkter, for
eksempel i vinylbelegg (gulvbelegg), vinylfliser, vinyllister,
kabler, takfolie og understellsbehandling av biler. Ftalater
blir også brukt i tetningsmidler, lim,
maling og lakk, samt i limet i isolerglassruter. For mer
informasjon, se Miljødirektoratet sine hjemmesider:
http://www.miljodirektoratet.no/no/ under tema Miljøgifter.
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Ftalatholdig avfall med konsentrasjon av DEHP og/eller
DBP over 5000 mg/kg eller konsentrasjon av BBP over
2500 mg/kg er klassifisert som farlig avfall.
Avfallsstoffnummer:
7156

EAL-kode: 170603

3.2 Radioaktivt avfall
Fra og med 1.1.2011 skal radioaktivt avfall deklareres på
lik linje med annet farlig avfall. For å få til dette ble det
høsten 2010 gjort noen endringer i deklarasjonsskjemaet
for farlig avfall, og det ble laget nye avfallsstoffnummer
for radioaktivt avfall.
COWI utarbeider en egen veileder for radioaktivt avfall,
som ventes ferdigstilt i årsskiftet 2014/2015. De viktigste
punktene omkring deklarering av radioaktivt avfall blir
presentert nedenfor.
3.2.1 Nye avfallsstoffnummer
Det er laget nye avfallsstoffnummer til bruk ved
deklarering av radioaktivt avfall. En oversikt over alle
avfallsstoffnummer finnes i kapittel 2.2.2. De opprinnelige
avfallsstoffnummerne finnes i kolonne A. I kolonne B og
C finnes de nye nummerne for radioaktivt avfall. Det er to
typer nummer i kolonne B og C:
• Nummer som er avledet av eksisterende
avfallsstoffnummer. De er laget ved at førstesiffer er
endret fra «7» til «3». Litt forenklet kan man si at avfall
med f.eks. avfallsstoffnummer 3096, er den radioaktive
varianten av 7096.
• Nye nummer, som begynner med 38 eller 39. Dette er
«nye» avfallstyper i deklarasjonssystemet.

3.2.3 Plikter for avfallsprodusenter
Pliktene for produsenter av radioaktivt avfall finnes i
avfallsforskriften § 16. Deklarasjons- og leveringsplikten
er den samme for både radioaktivt og ikke-radioaktivt
avfall.
3.2.4 Plikter for mottaksanlegg
Pliktene for mottaksanlegg finnes i avfallsforskriften kap.
16. Anlegg som allerede har tillatelse til håndtering av
farlig avfall kan håndtere ikke-deponipliktig avfall uten å
søke Statens Strålevern om egen tillatelse. For å håndtere
deponipliktig radioaktivt avfall må man ha tillatelse fra
Statens Strålevern.
Deklarasjonsskjemaer for radioaktivt avfall skal sendes inn
sammen med deklarasjoner for annet farlig avfall, dvs.
innen den 15de i den etterfølgende måneden.
3.2.5 Typer av radioaktivt farlig avfall
De vanligste typene radioaktivt avfall er:
• Alunskifer. Denne bergarten avgir radioaktiv radongass.
Denne kan trenge inn i bygninger, og regnes som en
viktig årsak til lungekreft. Den er derfor uønsket som
byggegrunn. Den er også mekanisk ustabil i tillegg til at
den kan føre til sur avrenning.
• Strålekilder som brukes til behandling av sykdommer
• Strålekilder i måleinstrumenter og analyseverktøy
• Oppkonsentrering av naturlig forekommende
radioaktive stoffer (NORM, Naturally Occuring
Radioactive Material), forekommer særlig i oljeindustrien.
• Utstyr som har blitt forurenset av radioaktiv stråling
eller radioaktive stoffer.

3.3 EE-avfall

I tillegg til det firesifrede avfallsstoffnummeret blir det
lagt til et femte siffer, «1» eller «2». «1» brukes på avfall
som er deponipliktig, mens «2» brukes på avfall som ikke
er deponipliktig. Litt forenklet kan man si at avfall som
ikke er deponipliktig er mindre radioaktivt enn avfall som
er deponipliktig.

EE-avfall (avfall fra kasserte elektriske og elektroniske
produkter) inneholder både verdifulle ressurser og komponenter med farlige egenskaper. Eksempler på slike komponenter er kvikksølvbrytere, PCB-holdige kondensatorer og
kretskort med bromerte flammehemmere.

3.2.2 Endringer i deklarasjonsskjemaet
Det er gjort endringer i skjemaet slik at det kan brukes til
deklarering av radioaktivt avfall. Utgave 14 og nyere må
brukes for deklarering av radioaktivt avfall.

Selv om de kasserte elektriske produktene kan inneholde
farlige stoffer, skal de som hovedregel ikke deklareres som
farlig avfall. Et unntak fra dette er lysstoffrør, sparepærer
og batterier. Slikt avfall skal deklareres som vanlig på
deklarasjonsskjema for farlig avfall.

• Statens Stråleverns logo er tatt inn på toppen av skjemaet.
• Det er gjort plass til femsifrede avfallsstoffnummer.
• Det er tatt inn en opplysning om at skjemaet ikke kan
brukes som transportdokument for radioaktivt avfall
som er farlig gods. For slikt avfall må det lages eget
transportdokument i henhold til kravene i kapittel 5.4.1
i ADR.
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3.3.1 Lysstoffrør og sparepærer
Lysstoffrør og sparepærer (som i praksis er små lysstoffrør)
inneholder kvikksølv. Kvikksølv er en prioritert miljøgift,
og kasserte lysstoffrør og sparepærer er derfor farlig avfall.

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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Avfallet kan leveres til:
• Avfallsaktører som håndterer farlig avfall og EE-avfall.
• Kommunale mottak og ordninger for farlig avfall.
Avfallsstoffnummer:
7086

EAL-kode: 200121

3.3.2 Utmonterte komponenter fra EE-avfall
EE-avfall kan inneholde farlige stoffer. Eksempler på
farlige komponenter i EE-avfall er:
• PCB-holdige kondensatorer som fjernes fra f.eks.
lysarmaturer.
• Kvikksølvbrytere fra f.eks. strykejern eller
varmtvannsberedere.
• Kvikksølv- og NiCd-batterier som utmonteres fra
kretskort.
• Kretskort med bromerte flammehemmere (BFH).
• Olje fra oljefylte varmeovner.
• Radioaktive strålekilder i røykvarslere.
For å sikre oversikten over farlig avfall som oppstår ved
behandling av EE-avfall, er det stilt egne krav til hvordan
behandlingsanlegg skal deklarere farlige, utmonterte
komponenter.

derfor vært vanlig praksis at behandlingsanlegget har
påført et E-nummer i feltet for organisasjonsnummer på
deklarasjonsskjemaet for farlig avfall (felt A) i stedet for
anleggets organisasjonsnummer. Kontakt gjerne COWI for
informasjon om E-nummer. Det legges ikke opp til å
videreføre praksisen med E-nummer i det nye elektroniske
deklarasjonssystemet. Behandlingsanlegget skal ved
deklarering oppgi sitt eget organisasjonsnummer på
deklarasjonen.
De fleste anlegg for demontering av EE-avfall har også
status som avfallsaktør. De anleggene som har slik status
kan velge om de også vil angi seg selv som aktør første
ledd i deklarasjonsskjema, eller om de vil føre opp aktøren
som avfallet leveres til. Aktørnummeret er i så fall det
samme som E-nummeret, men uten ”E” foran. Vi minner
om at den som angis som aktør første ledd, også har plikt
til å sende inn deklarasjonsskjemaene til Cowi, innen den
15de i den etterfølgende måneden.
Tabellen nedenfor inneholder eksempler på vanlig forekommende farlig avfall fra demontering av EE-avfall. At en
type avfall er oppført på listen betyr ikke at avfallet i alle
tilfeller er farlig. Det er avfallsbesitterens ansvar å gjøre
denne vurderingen, basert på kjennskap til avfallets
eventuelle farlige egenskaper. Dersom man kommer til at
avfallet er farlig, kan avfallsstoffnummerne og EALkodene nedenfor benyttes.

Når farlige komponenter monteres ut fra EE-avfall, skal
behandlingsanlegget regnes som avfallsprodusent. Det har
Beskrivelse

Asbestholdige produkter/komponenter
Berylliumholdige produkter/komponenter
Blybatterier
EE-avfall med komponenter definert som farlige avfall
Frontglasspulver (fra CRT-skjermer)
HFK fra kuldemøbler
KFK-komponenter og -gass fra kjøleaggregater mm.
Klorerte klorfluorkarboner fra kjølekrets i kuldemøbler, KFK 12 mm
Klorerte klorfluorkarboner fra skum i kuldemøbler, KFK 11 mm
Komponenter med beryllium (BeO)
Kondensatorer med PCB
Kondensatorer med risiko for PCB
Konstruksjonsplast med bromerte flammehemmere
Kretskort, høyverdige
Kretskort/kontakter med edelmetaller
Kuldemedier fra kuldemøbler, uspesifisert
Kvikksølvbatterier
Kvikksølvholdige komponenter
LCD-skjermer (displays)
Lyskilder, kvikksølvholdige
Lysrør

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Stoff nr.

7250
7091
7092
7091
7091
7240
7240
7240
7240
7091
7210
7210
7155
7151
7151
7152
7082
7081
7091
7086
7086

EALkode
160212
160215
160601
160215
160215
140601
140601
140601
140601
160215
160209
160209
160215
160215
160215
140603
160603
160215
160213
200121
200121
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Beskrivelse

Stoff nr.

Lysrør demontert fra sammensatte produkter
Maling
NiCd, oppladbare batterier
Olje med PCB (Varmeoverføringsolje)
Olje, refusjonsberettiget (Varmeoverføringsolje, olje fra oljefylte ovner)
Oljeblanding fra kompressorer med mer
Oljeholdig avfall
Plast med flammehemmende middel
Selenholdige komponenter
SF6-anlegg og -komponenter
Transformatorer m/PCB
Usanerte billedskjermer
3.3.3 Batterier
Gjeldende regelverk for batterier er avfallsforskriften
kapittel 3. For blybatterier, nikkel-kadmiumbatterier og
andre oppladbare batterier regulerer kapitlet innlevering,
innsamling og levering til gjenvinning eller sluttbehandling. Absolutt alle batterier skal leveres til miljøstasjoner
eller batteriforhandlere, som har plikt til å ta imot batterier
gratis. Alle batterier skal leveres inn i et retursystemet.
Miljøskadelige batterier skal håndteres som farlig avfall.
Batteriene har følgende avfallsstoffnummer og EAL-koder:

Batterier som
inneholder kvikksølv
(kjemisk symbol: Hg)

Avfallsstoffnummer: 7082 og
EAL-kode: 160603

Batterier som
inneholder kadmium
(kjemisk symbol: Cd)

Avfallsstoffnummer: 7083 og
EAL-kode: 160602

Batterier som
inneholder bly
(kjemisk symbol: Pb)

Avfallsstoffnummer: 7092 og
EAL-kode: 160601

Litiumbatterier,
(kjemisk symbol: Li)

Avfallsstoffnummer: 7094 og
EAL-kode: 160605

Småbatterier, usorterte
(blandinger av farlige
og ikke farlige
småbatterier

Avfallsstoffnummer: 7093 og
EAL-kode: 200133

7086
7051
7084
7210
7011
7012
7022
7155
7091
7240
7210
7091

EALkode

200121
080111
160602
130301
130307
130206
160215
160215
160215
191211
160209
160215

løsningen vil deklarasjoner for batterier gå inn i
deklarasjonsdatabasen på samme måte som skjemaer for
alt annet farlig avfall.

3.4
Brannslukningsapparater
Det er i hovedsak tre typer brannslukningsapparater:
• CO2-apparater
• Pulverapparater
• Skumapparater
CO2-apparater inneholder ikke farlige stoffer, men apparatet er en trykkbeholder som skal håndteres som farlig
avfall.
Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av
nitrogengass. Pulveret kan være ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, natrium- og/eller kaliumbikarbonat, kaliumsulfat og kalsium. Pulverapparat kan i tillegg inneholde
metallstearater med for eksempel sink, aluminium og
magnesium, samt flytemiddel som talk og silikoner.
Skumapparater inneholder Perfluorerte stoffer og er farlig
avfall.

Deklarasjonsskjema for batterier skal sendes til
Batteriretur. Informasjon om retursystemet for batterier og
kontaktinformasjon finnes på deres hjemmeside
www.batteriretur.no. I den elektroniske deklarasjons-
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Brannslukkingsapparat

Avfallsstoffnummer og
EAL-kode

CO₂-apparater

Avfallsstoffnummer: 7261
og EAL-kode: 160505

Pulverapparat
(unntatt halonapparater)

Avfallsstoffnummer: 7261
og EAL-kode: 160504

Brannslukkingsapparater
med bromholdig halongass

Avfallsstoffnummer: 7230
og EAL-kode: 160504

Brannskum (PFOS)

Avfallsstoffnummer: 7151
og EAL-kode: 160508

Vær klar over at alle gasser, inkludert CO₂ og nitrogen,
kan kvele folk dersom de slippes ut i lukkede rom. Når
beholderen tømmes, vil den kjøles kraftig ned, og kan lede
til alvorlige frostskader.

3.5 Avfall fra sanering
av biler
Ved sanering av biler oppstår det mye farlig avfall.
Eksempler på dette er bilbatterier, kvikksølvbrytere,
drivstoff, kjølevæske, girolje, motorolje og oljefilter. En
stor del av det farlige avfallet skal fjernes før bilen presses
og fragmenteres. Det er imidlertid så å si umulig å få ut alt
av væske ved tapping. Dette medfører at når bilene presses
og fraktes videre til fragmenteringsanlegg, vil det kunne
renne ut flere liter med væske. Deler som faller av bilene,
væske som lekker ut og lignende kalles for pressesaft.
Pressesaften er også farlig avfall og kan inneholde blant
annet olje og drivstoff. Pressesaften skal derfor deklareres
som drivstoff (avfallsstoffnummer 7023), og på
deklarasjonsskjemaet bør det angis at avfallet er pressesaft
som må håndteres som bensin.

Følgende avfallsstoffnummer er de vanligste for avfall fra biler:
7011
7012
7022
7023
7024
7042
7155
7081
7084
7092

Spillolje, refusjonsberettiget
Spillolje, ikke refusjonsberettiget
Oljeforurenset masse
Drivstoff, Pressesaft
Oljefiltre
Bremsevæske/frostvæske/kjølevæske
Bromerte flammehemmere (i plast og tekstiler)
Kvikksølvholdig avfall
Kadmiumholdige batterier
Blyakkumulatorer

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

3.6 Offshoreavfall
Norsk Olje og Gass publiserte den 21.2.2013 «Anbefalte
retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten».
Vi henviser til disse for anbefalinger om deklarering av
offshoreavfall, www.norskoljeoggass.no

3.7 Gassflasker
Alle typer gasser må behandles med forsiktighet. Dette
gjelder både gasser med farlige egenskaper, så vel som
nøytrale gasser som f.eks. CO₂, helium og nitrogen.
Gasser med farlige egenskaper er farlig avfall ved
kassering. Med farlige egenskaper menes i første rekke
brannfarlig (f.eks. propan og acetylen), giftig (f.eks.
hydrogensulfid), etsende (f.eks. hydrogenklorid, som løst i
vann gir saltsyre) eller oksiderende (f.eks. oksygen). Noen
gasser har ikke direkte farlige egenskaper, men kan likevel
være dødelige for mennesker og dyr, hvis de fortrenger
oksygenet i atmosfæren. Dette kan f.eks. skje hvis gasser
slippes ut i lukkede rom, eller hvis det ikke er tilgang til
frisk luft.

De fleste gassflasker

Avfallsstoffnummer: 7261 og
EAL-kode: 16 05 04

Gassflasker med halon Avfallsstoffnummer: 7230 og
EAL-kode: 16 05 04
Gassflasker med KFK Avfallsstoffnummer: 7240 og
EAL-kode: 16 05 04

3.8 Spraybokser
Det finnes en lang rekke typer av spraybokser. Det som
avgjør om sprayboksen er farlig avfall eller ikke, er
innholdet og hvilken drivgass som er benyttet. Hvis én av
disse har farlige egenskaper, er den kasserte boksen farlig
avfall. Ideelt sett burde derfor spraybokser sorteres, men i
praksis velger mange aktører å samle alle spraybokser i én
fraksjon.
Spraybokser blir aldri tomme, og vil alltid inneholde noe
drivgass. Hvis gassen er farlig skal boksen deklareres som
farlig avfall.
Avfallsstoffnummer: 7055 og EAL-kode: 16 05 04
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3.1 Brukt blåsesand
Brukt blåsesand er farlig avfall hvis den inneholder farlige
stoffer som f.eks. tungmetaller. Blåsesand generert ved
fjerning av gammelt overflatebelegg på skip, rørgater,
tanker og lignende er typisk farlig avfall. Avfallsbesitter
må dokumentere at avfall fra sandblåsing ikke inneholder
farlige stoffer. Kan ikke dette dokumenteres, skal avfall fra
sandblåsing klassifiseres som farlig avfall. Vedlegg II i
avfallsforskriftens kapittel 9 oppgir grenseverdier for
utlekkingspotensial. Dette betyr at avfallets sammensetning og utlekkingsegenskaper må dokumenteres, ved
levering til et deponi.

3.5 Refusjonsberettiget spillolje
Refusjonsordning for spillolje er en tilskuddsordning for
mottak av spillolje. Det er ca 20 tankanlegg i Norge, som
har rett til å søke Staten om tilskudd for den oljen de tar
imot. Tilskuddet føres tilbake til avfallsprodusentene,
enten ved at det blir billigere å levere oljen, eller ved at de
får betalt for levert olje.
Ordningen gjelder for brukte eller kasserte smøreoljer og
hydrauliske oljer, herunder motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, trafo- og bryteroljer og olje drenert fra
oljefiltre. Ordningen gjelder også for refusjonsolje som er
generert på skip, med unntak av skip i internasjonal
sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot.

Avfallsstoffnummer: 7096 og EAL-kode: 120116

3.2 Avfall fra legekontorer og sykehus – smittefarlig
avfall
Smittefarlig avfall omfattes ikke av avfallsforskriften og
skal derfor ikke deklareres på deklarasjonsskjemaet for
farlig avfall.
Med smittefarlig avfall menes ”avfall fra medisinsk
behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende
undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder
levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan
forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende
organismer.”
Eksempler på slikt avfall er smittefarlige sprøytespisser,
bandasjer, vevs- og kroppsdeler samt blod og andre
kroppsvæsker. Kontakt Helsedirektoratet, tlf: 810 20 050,
www.helsedirektoratet.no, for nærmere informasjon.
Legemiddelavfall skal fortrinnsvis leveres til apotek som,
ifølge apotekerloven, plikter å ta i retur kasserte legemidler.

Ordningen gjelder ikke for brukte, kasserte eller gjenvunne
råoljer, prosessoljer, bunkersoljer, kabeloljer, silikonoljer,
fyringsoljer, drivstoff, biologiske oljer, uorganiske oljer og
andre mineraloljer som ikke omfattes av beskrivelsen over.
Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere, eller for importert olje.
Oljen bør leveres til godkjent mottak så snart som mulig.
Olje som er eldre enn ett år, godkjennes ikke som
refusjonsberettiget olje.

Avfallsstoffnummer:
7011

Eksempler på EALkoder:
13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer,
giroljer og smøreoljer.
13 01 10 mineralbaserte
ikke-klorerte hydrauliske oljer.
13 03 07 mineralbaserte
ikke-klorerte transformatoroljer
og varmeoverførende oljer.

3.3 Avfall fra laboratorier
Avfall fra laboratorier kan variere sterkt. Antallet kasserte
kjemikalier kan være stort, og det er ikke mulig å gi
retningslinjer for hvilke som kan blandes og deklareres
sammen. Vi anbefaler at avfallsprodusentene tar kontakt
med den aktøren som skal ta imot kjemikaliene for råd om
sortering og deklarering.
3.4 Avfall fra notvasking
Ved vasking av oppdrettsnøter oppstår avfall som
inneholder rester av impregneringsmidler. De mest vanlige
impregneringsmidler inneholder dikopperoksid (Cu2O)
som antibegroingsmidler, fargestoffer og andre tilsetningsstoffer. Dersom innholdet av dikopperoksid er på 0,25
prosent eller mer er avfallet farlig avfall.
Avfallsstoffnummer: 7091 og EAL-kode: 020199
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3.6 Oljefiltre
I oljefilteret blir forurensninger fra motoren samlet opp, i
tillegg til at filteret vil inneholde en viss mengde spillolje.
Oljefiltre er derfor alltid farlig avfall. Pressede oljefiltre er
også farlig avfall, fordi pressingen ikke klarer å få ut all
oljen.
Avhengig av type filter kan man bruke to avfallsstoffnummer
på oljefiltre:
7022
7024

Oljeforurenset masse
Oljefiltre

7024 er avfallsstoffnummeret som primært skal brukes.
7024 er beregnet på oljefiltre fra personbiler og lette
kjøretøyer. Her ligger filtermaterialet inne i en stålkappe.
På større kjøretøyer skifter man bare innmaten i filteret,
slik at avfallet kan sendes til en annen type behandling og
man kan bruke 7022.

Avfallsstoffnummer:
7022 Oljeforurenset masse
7024 Oljefiltre

EAL-kode:
160107 Oljefiltre

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

3.7 Avfall fra oljeutskillere
Oljefasen fra oljeutskillere regnes som farlig avfall. Kun
aktører med særskilt tillatelse har lov til å samle inn og
håndtere avfallet. Det skal fylles ut deklarasjonsskjema for
farlig avfall ved levering av dette avfallet.
Mottaksanlegget vil ofte rense oljeavfallet for vann og
levere oljen til forbrenningsanlegg som har tillatelse til å
brenne farlig avfall. Sand og slam vil også kunne
inneholde stoffer som medfører at dette avfallet blir regnet
som farlig avfall.
Oljeholdig vann som blir med oljefasen ved tømming er
farlig avfall.

Oljefasen fra oljeutskillere

Avfallsstoffnummer
7021, EAL-kode 130506

Oljeforurenset masse,

Avfallsstoffnummer
7022
EAL-kode 130508
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4. Deklarasjonsskjemaet, utfylling og
fordeling
4.1 Innledning

Ved levering av farlig avfall skal avfallsprodusenten sende
med et utfylt og underskrevet deklarasjonsskjema.
Skjemaet inneholder blant annet opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet, i tillegg til informasjon som
brukes for sikker håndtering av avfallet.
Veiledningen nedenfor gjelder bare for det papirbaserte
deklarasjonssystemet. Når et nytt elektronisk deklarasjonssystem tas i bruk i 2015, vil det bli noen endringer i
deklarasjonspraksisen som ikke omtales her. I en overgangsperiode på ett år fra oppstart av det elektroniske
deklarasjonssystemet, vil papirskjemaet kunne benyttes
slik som i dag.
Ved elektronisk deklarering skal opplysningene om avfallet
skrives inn på en skjerm i stedet for på et papir. Selv om
formatet på skjerm skiller seg fra papirformatet, er det i
hovedsak de samme opplysningene som skal gis om avfallet.
Hvis man tar hensyn til dette, kan informasjonen nedenfor
i stor grad brukes ved utfylling i den elektroniske løsningen.
Fra og med 1.1.2011 skal radioaktivt avfall deklareres, og
deklarasjonsskjemaets versjon 14 eller senere kan brukes
til dette. Eldre utgaver av skjemaet kan fortsatt brukes for
avfall som ikke er radioaktivt.
Skjemaet kan også brukes som transportdokument for farlig
avfall som er farlig gods, men ikke for radioaktivt farlig
gods. Det må derfor lages eget transportdokument for radioaktivt farlig gods. Mer om dette finnes i ADRs kapittel 5.4.1.
Aktørene bør forsyne egne kunder med deklarasjonsskjemaer, som en del av kundeservicen. Aktører og avfallsprodusenter som har behov for store mengder skjemaer,
kan bestille dem hos Cowi. Skjemaene leveres i esker med
250 stk., til en subsidiert pris.

Det skal brukes ett deklarasjonsskjema for hver avfallstype
(avfallsstoffnummer) og hver leveranse. For å sikre lesbarheten skal skjemaet fylles ut på et hardt underlag, og med
sort eller blå kulepenn. Hvis man skriver feil setter man én
rett strek over det som er feil, og skriver rett verdi ved
siden av.
Skjemaet består av fem deler på selvkopierende papir og
har forskjellige felt som skal fylles ut av de ulike leddene i
håndteringen av avfallet.

4.2 Avfallsprodusentens
utfylling

Rett angivelse av avfallsprodusent er viktig for korrekt statistikk over farlig avfall, og myndighetenes kontroll med
levering. Dette punktet beskriver tilfeller der det kan være
usikkert hvem som skal regnes som avfallsprodusent.

4.2.1 Avfallsprodusenter med flere enheter
Noen virksomheter har flere forretningssteder og/eller
driver innen flere bransjer. Disse har ofte flere enn ett
organisasjonsnummer. Disse ”tilleggsnumrene” kaller vi
nummer for underenhet. Hvis avfallsprodusenten har blitt
tildelt underenhetsnummer, er det dette som skal brukes.
For eksempel har Statoil en rekke bensinstasjoner og oljeinstallasjoner, og bruken av underenhetsnummer sikrer at
avfallet fra disse blir registrert på rett kommune og bransje.
For å illustrere dette kan vi se på den fiktive bilforhandleren Baltzersen & Baltzersen & Co som selger biler og
bildeler på to steder. Virksomheten har faktisk fem underenhetsnummer, se tabellen under.

Deklarasjonsskjema for farlig avfall har flere oppgaver:
•
•

•
•
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Gi alle etterfølgende ledd nødvendige opplysninger
om avfallet for sikker transport og håndtering.
Gi avfallsprodusenten kvittering for levert farlig
avfall, slik at han kan dokumentere at
leveringsplikten er oppfylt.
Bidra til statistikk og oversikter over
avfallsprodusenter og deklarerte mengder farlig avfall.
Kan brukes som transportdokument for farlig avfall
som er farlig gods (men altså ikke for radioaktivt
avfall).
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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A
B

C

Organisasjonsnummer

Underenhetsnummer

Navn

Kommune

Bransje

772045559

773094602

BB BIL

BB BIL VERKSTED

Oslo

Detaljhandel med motorkjøretøy

772045559

773094599

772045559

Oslo

BB BIL DETALJHANDEL Oslo

Vedlikehold og reparasjon av
motorkjøretøy

Detaljhandel med motorkjøretøy

D

772045559

774151332

BB BIL DELESALG

Oslo

E

772045559

773084577

Bergen

Detaljhandel med motorkjøretøy

F

772045559

774289865

BB BIL SALG
FYLLINGSDALEN

Bergen

Vedlikehold og reparasjon av
motorkjøretøy

BB BIL VERKSTED
FYLLINGSDALEN

BB Bil driver altså innen to bransjer og i to kommuner.
For at avfallet skal bli registrert på rett bransje (dvs. vedlikehold og reparasjon) og på rett kommune er det viktig at
underenhetsnummeret brukes.

Handel med deler og utstyr til
motorkjøretøy

brukes, avhengig av hvilket organ tannlegekontoret hører
inn under.

4.2.2 Spesielle typer avfallsprodusenter

Bensinstasjoner og bilforhandlere skal føre seg opp slik
de er registrert i Brønnøysundregisteret, ikke under navnet
på bensinkjeden (Statoil, Esso etc.) eller bilmerket.

Avfall fra riving, rehabilitering etc.
Ved riving, rehabilitering er det entreprenør som har
kunnskap om avfallet, og skal regnes som avfallsprodusent
med tilhørende deklarasjonsansvar.

Behandlere av EE-avfall skal bruke et såkalt E-nummer
ved deklarering av utsorterte, miljøskadelige komponenter.
COWI kan gi ytterligere opplysninger om E-nummer.
Dette gjelder kun i det papirbaserte systemet.

Når avfall fjernes fra bygge- og riveplasser, er det også
viktig at gateadressen påføres i deklarasjonsskjemaets
kommentarfelt. Grunnen til dette er at avfallet skal kunne
spores opp fra stedet hvor avfallet faktisk oppstod.

Utenlandske avfallsprodusenter, som f.eks. skip eller
entreprenører, har ikke norsk organisasjonsnummer. I
stedet kan ett av M-nummerne nedenfor benyttes. Dette
gjelder kun i det papirbaserte systemet:

Privatpersoner
Privatpersoner og husholdninger skal ikke deklarere farlig
avfall. Kommunen skal stå som avfallsprodusent for farlig
avfall fra husholdninger. I noen tilfeller blir det likevel
skrevet deklarasjonsskjema, for eksempel ved store leveranser av byggavfall. Siden privatpersoner ikke har organisasjonsnummer, kan nummeret M15343 i stedet benyttes.
Fødsels- og personnummer skal ikke brukes.

M15140
M15203
M15589
M15594
M15595
M15596
M15615
M15556

Skip
Avfall fra drift av skip skal deklareres i rederiets navn, og
navnet på skipet skal oppgis i kommentarfeltet. Dersom
rederiet er utenlandsk (dvs. uten norsk organisasjonsnummer) kan eventuelt agent, charter eller navn på havn
benyttes.
Tannleger
Hvis tannlegen har et organisasjonsnummer, skal dette
brukes. Offentlige tannklinikker har ofte ikke eget organisasjonsnummer, og i slike tilfeller kan kommunens,
skolens eller fylkeskommunens organisasjonsnummer
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Div. tyske avfallsprodusenter
Div. svenske avfallsprodusenter
Div. danske avfallsprodusenter
Div. nederlandske avfallsprodusenter
Div. russiske avfallsprodusenter
Div. amerikanske avfallsprodusenter
Div. kanadiske avfallsprodusenter
Andre utenlandske avfallsprodusenter

4.2.3 Utsortert farlig avfall. Avfall med ukjent
avfallsprodusent.
På grunn av manglende sortering hos enkelte avfallsprodusenter, forekommer det at farlig avfall leveres sammen
med ikke-farlig avfall. Dette kan for eksempel skje dersom
farlig avfall legges i bunnen av en container, og når det
farlige avfallet oppdages vet man ikke hvem som har
levert avfallet. Et annet tilfelle er hensatt farlig avfall, der
avfallsprodusenten også er ukjent.
Dersom avfallsprodusenten er mulig å identifisere deklar-
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eres og leveres avfallet i dennes navn, og produsenten
gjøres oppmerksom på avviket.
Hvis dette ikke er mulig bør avfallet deklareres i navnet på
det firmaet der avfallet ble funnet. Firmaet overtar da
avfallsprodusentens ansvar, blant annet plikten til å
emballere, merke og levere avfallet til en aktør for farlig
avfall. Dette gjelder uansett om firmaet har tillatelse til
håndtering av farlig avfall eller ikke. Det kan kommenteres
i merknadsfeltet på skjemaet.
4.2.4 Farlig avfall som oppstår hos aktører
Dette omfatter flere typer farlig avfall:
1. Avfall fra aktørens egen virksomhet som ikke
stammer fra mottatt avfall, for eksempel spillolje
fra maskinparken eller lysstoffrør fra kontorene.
2. Avfall som oppstår ved behandling av farlig avfall,
for eksempel olje som presses ut av oljefiltre.
3. Avfall som oppstår ved behandling av EE-avfall.

I dette feltet angis virksomheten hvor avfallet har oppstått.
Det er den som eide avfallet idet det ble kassert, som skal
oppgis. Farlig avfall fra husholdninger skal deklareres i
kommunens navn.
*Organisasjonsnummer
Her oppgis organisasjonsnummeret fra enhetsregisteret i
Brønnøysund («Brønnøysundregisteret»). Hvis avfallsprodusenten er del av et konsern, har flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, er det underenhetsnummeret som skal brukes. Dette er forklart i pkt. 4.2.1.
Navn
Her brukes navnet avfallsprodusenten er oppført med i
Brønnøysundregisteret. Ikke bruk forkortelser.
Adresse
Her oppgis besøksadressen, dvs. gate- eller stedsadressen
der avfallsprodusenten er fysisk plassert. Oppgi også navn
og telefonnummer til en kontaktperson dersom avfallsaktørene eller andre skulle ha spørsmål om avfallet.

For tilfelle 1 og 2 gjelder at avfallet skal deklareres, at det
skal deklareres i aktørens navn og at deklareringen skal
skje idet avfallet transporteres ut fra aktøren. For tilfelle 3
gjelder reglene for deklarering av farlige komponenter fra
EE-avfall, se kapittel 3.3.2.
Avfallsprodusenten skal fylle ut skjemaet over den tykke
streken, med opplysninger om seg selv og om avfallet.
Avfallsprodusenten har ansvaret for at opplysningene er
korrekte. Feil eller manglende utfylling av deklarasjonsskjemaet kan medføre risiko for skade på mennesker, miljø
eller materiell ved håndteringen, noe som kan medføre
erstatningsansvar.
4.2.5 Utfylling av deklarasjonsskjemaet
Avfallsprodusenten skal som et minimum fylle ut feltene
merket med stjerne (*), men det er viktig at det gis så
detaljerte opplysninger som mulig. Nedenfor følger en
gjennomgang av de viktigste feltene i skjemaet.

*EAL-kode
EAL-kodene er EUs standard for klassifisering av avfall,
og er en sekssifret kode som betegner avfallstypen. Forslag
til koder finnes i Tabell A.
*Avfallsstoffnummer
Avfallsstoffnummeret er en norsk klassifisering av farlig
avfall, basert på avfallets fysiske og kjemiske egenskaper.
Du kan blant annet finne avfallsstoffnummeret ved å gå
inn i den alfabetiske listen over avfallsstoffnummer i
Tabell A.
*Antall kilo/liter
For fast avfall oppgis mengden i kilo. For flytende avfall
oppgis volumet i liter.
Fra husholdninger
Dette feltet krysses av dersom avfallet stammer fra private
husholdninger.
Inneholder halogener
Sett kryss dersom avfallet inneholder halogener (fluor,
klor, brom eller jod). Oppgi hvilke av halogenene det
dreier seg om og, om mulig, prosentvis mengde av disse i
rubrikken "Nærmere beskrivelse".
Inneholder tungmetall
Kryss av hvis avfallet inneholder tungmetaller. Dette er
viktig hvis det dreier seg om organisk avfall med innhold
av tungmetaller. Oppgi i tilfelle hvilket tungmetall det
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dreier seg om og, om mulig, mengden/konsentrasjonen av
disse under rubrikken “Nærmere beskrivelse”. Eksempler
på tungmetaller er antimon, arsen, bly, kadmium, kobber,
krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.
Tåler frost
Kryss av hvis avfallet ikke tåler frost, f.eks. hvis det er
fare for at emballasjen kan revne.
Flammepunkt
Flammepunktet brukes blant annet til å avgjøre om væsker
er farlig gods. Væsker med flammepunkt under 60 °C er
alltid farlig gods. Væsker med flammepunkt over 60 °C
kan likevel være farlig gods dersom det har andre farlige
egenskaper, for eksempel giftig.

•

•
•
•

Navn på avfallsprodusent er slik at det ikke fremgår
av navnet at virksomheten frembringer refusjons
berettiget spillolje, for eksempel eiendomsselskaper
eller virksomheter med fantasifulle navn.
Store leveranser, typisk over ca. 5 m3.
Avfall som deklareres i innsamlers/aktørs navn.
Oljer med spesielle bruksområder

Ved deklarering av radioaktivt avfall, brukes dette feltet til
å angi hvilke nuklider avfallet inneholder.

Transportklassifisering, dato og underskrift

Flammepunkt er den laveste temperaturen en brennbar
væske kan ha for å avgi damp i en antennelig
konsentrasjon.
Nærmere beskrivelse

Dette feltet skal ikke fylles ut ved deklarering av radioaktivt avfall. Deklarasjonsskjemaet er ikke godkjent som
transportdokument for radioaktivt avfall som også er farlig
gods.
Hvis avfallet ikke er farlig gods, er det tilstrekkelig å sette
kryss i rubrikken ”ikke klassifiseringspliktig”. For avfall
som er farlig gods skal det krysses av for hvilket regelverk
som følges ved transport av avfallet:
•
•
•
Det er viktig med en best mulig beskrivelse av avfallet.
Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut, som minimum
med en beskrivelse av avfallet som for eksempel spillolje,
maling, bilbatterier osv. Dette tjener som en ekstra sikkerhet dersom det skulle være skrivefeil i EAL-koder eller
Avfallsstoffnummer. Handelsnavn, kjemisk sammensetning, reaktive komponenter, pH, i hvilken prosess eller
bruksområde det har blitt generert etc. er andre viktige
data.
For refusjonsberettiget spillolje er det krav om at refusjonsanlegget skal vurdere hver enkelt leveranse for å avgjøre
om den anses som refusjonsberettiget. Vi anbefaler derfor
at anleggene gir en kort begrunnelse for hvorfor de anser
at oljen er refusjonsberettiget. Dette er viktig i blant annet
i følgende tilfeller:
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ADR for vegtransport.
RID for jernbanetransport.
IMDG for sjøtransport.

I tillegg skal ADR-klassifiseringen angis. Følgende skal
fylles ut:
•
•
•

UN-nummer.
Fareklasse. Skriv inn korrekt ADR-klasse og kryss
av for korrekt fareseddel.
Emballasjegruppe angis (I, II eller III) for de typer
farlig gods der dette er påkrevet.

Tabell A inneholder forslag til UN-nummer, fareklasse og
emballasjegruppe.
*Dato og Underskrift
Avfallsprodusenten skal underskrive skjemaet og erklærer
dermed at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Den
som underskriver er ansvarlig for eventuelle feilaktige
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opplysninger. En ansvarlig person ved virksomheten der
det farlige avfallet oppstod bør underskrive deklarasjonsskjemaet.

4.3 Aktørens utfylling

geografisk nærmest der avfallet oppstod, i felt A, samt
nummeret på kommunen der avfallet oppstod. Eksempler
er:
•
•
•

Oljeboringsavfall
Skip
Entreprenører

Avfallsaktører skal fylle ut skjemaet under den tykke
streken. Hensikten er blant annet:
•
•
•

Å gi avfallsprodusenten kvittering for levert avfall.
Sikre sporing av avfallet.
Rett fakturering av deklarasjonsgebyret.

Det er bare firmaer med tillatelse til håndtering av farlig
avfall (innsamlere, mottakere og behandlingsanlegg) som
skal fylle ut skjemaet under den tykke streken. Andre, uten
tillatelse til håndtering av farlig avfall, skal ikke opptre på
skjemaet.
Aktør 1. ledd er det firmaet med tillatelse fra forurensningsmyndighetene som først håndterer det farlige avfallet.
Dette gjelder uansett hva slags avtaler som foreligger mellom
første og etterfølgende ledd. Dersom f.eks. en innsamler
utfører transportoppdrag for en annen aktør skal innsamleren regnes som aktør 1. ledd.
Aktøren skal kontrollere at skjemaet er tilstrekkelig utfylt
før han kvitterer for mottak. Han skal dessuten fylle ut følgende felter i området “Fylles ut av aktør 1. ledd” (rett
under den tykke, horisontale streken):

*Reg. nr., navn
Registreringsnummeret er Cowi’ identifisering av
aktørene. Aktører som ikke har registreringsnummer får
dette ved henvendelse til Cowi.

Dette feltet brukes for kommentarer, endringer eller tilleggsopplysninger. Det kan eksempelvis være oppgitt feil
mengde eller type av farlig avfall av avfallsprodusenten.
Korrigeringen kan angis i dette feltet, og da er det de
korrigerte verdiene som blir registrert i databasen.
Endringer av mengde skal begrunnes. Avtapping av vann
er ikke gyldig årsak til mengdereduksjon, og i slike tilfeller vil brutto mengde avfall bli registrert.

Aktører som overtar avfallet etter aktør 1. ledd, skal i riktig
rekkefølge påføre sitt registreringsnummer, dato og navn.

Dette feltet brukes bare for refusjonsberettiget spillolje.
Her angir refusjonsanlegget hvilken tank oljen har blitt fylt
på, og dato for påfylling. Dermed bekrefter refusjonsanlegget at det har vurdert leveransen som refusjonsberettiget.

*Dag, måned, år
Datoen for når avfallet tas imot angis.
*Underskrift
Aktør 1. ledd skal skrive under etter å ha kontrollert at
avfallsprodusenten har fylt ut sin del av skjemaet
tilstrekkelig. Avfallsprodusenten skal få sin gule kvittering
etter at aktør 1. ledd har signert.
*Kommune hvor avfallet oppstod
Her føres kommunenummeret til den kommunen som
avfallet oppsto i. Noen firmaer kan ha kontor på et annet
sted enn der avfallet oppstår. Da angis den enheten som er
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Noen avfallsprodusenter ønsker en bekreftelse på at avfallet
har blitt sluttbehandlet. Hvis det er praktisk mulig, kan
behandlingsanleggene gi bekreftelse i dette feltet.

4.4 Fordeling av
skjemaet

Deklarasjonsskjemaet består av fem deler som skal fordeles mellom avfallsprodusent, Norsas og aktørene. Det er
spesielt viktig at del 2 (rød) og del 5 (gul) fordeles riktig.

Del 1 (grønn) Følger avfallet
frem til behandling

Etter at avfallet er ferdig behandlet benyttes
denne delen på den måten behandlingsanlegget selv anser hensiktsmessig, for
eksempel i egne arkiver.

Del 2 (rød) Sendes til Cowi av
avfallsaktør 1. ledd

Røde deler skal som hovedregel sendes til
Cowi, som registrerer skjemaene. Skjemaer
fra én måned skal sendes inn senest den 15de
i den etterfølgende måneden,
sammen med eget oversendelsesskjema.
Skjemaet kan lastes ned fra www.norsas.no.

For noen avfallsstoffnummer gjelder spesielle
regler.

7011 refusjonsberettiget spillolje: del 2 skal
sendes til refusjonsanlegget, som
sender det til Cowi sammen med
refusjonsanmodningen. Hvis rød
gjenpart ikke følger refusjonsanmodningen, kan dette føre til avslag
på refusjon.
7084 kadmiumholdige batterier: del 2 sendes
til AS Batteriretur.
7092 blyakkumulatorer: del 2 sendes til AS
Batteriretur.
7093 småbatterier, av engangstypen: del 2
sendes til AS Batteriretur.
7094 litiumbatterier: del 2 sendes til AS
Batteriretur
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Del 3 (lilla) Ikke regulert
Fordeles etter eget ønske.

Del 4 (blå) Beholdes av aktøren

Del 4 skal normalt beholdes av aktør 1. ledd.
Dersom avfallet skal innom flere aktører,
bestemmer aktørene selv hvem som
beholder del 4, og hvem som får kopi(er).
Eventuelt kan etterfølgende ledd beholde
del 3.

Del 5 (gul) Avfallsprodusentens
kvittering

Del 5 gis til avfallsprodusenten ETTER at
aktør første ledd har påført registreringsnummer og kvittert for mottatt
avfall. Dette er avfallsprodusentens kvittering
på at han har levert farlig avfall til en
avfallsaktør, og at han har oppfylt sine
forpliktelser etter avfallsforskriften.
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4.5 Deklarasjonsgebyr

Deklarasjonsgebyret er hjemlet i kapittel 12 i avfallsforskriften. Gebyret er etablert for å finansiere en ordning
for at myndighetene skal ha tilstrekkelig kontroll med og
oversikt over innlevering av farlig avfall. I 2015 er gebyret
på kr 35 per tonn deklarert farlig avfall. Det betales ikke
gebyr for radioaktivt avfall med avfallsstoffnummer i
seriene 38xxx og 39xxx.
Den som først mottar gebyrpliktig farlig avfall fra avfallsprodusenten skal betale gebyret. Dette, kombinert med
krav om innsending av deklarasjonsskjemaer (avfallsforskriften § 11-13), betyr at det er den som sender
deklarasjoner til Cowi som mottar faktura for gebyret.
Aktører som mottar røde deler fra andre aktører må derfor
være klar over at de blir fakturert for deklarasjonsgebyr for
alle røde deklarasjoner de sender til Cowi. Gebyret kan
og bør belastes avfallsprodusenten. Dette skal være gjenstand for private avtaler mellom avfallsprodusenten og
aktøren.
Det er satt et tak for størrelsen på gebyret, ved at ingen
avfallsprodusent, skal betale gebyr for mer enn 1000 tonn
avfall pr år. Dette vil si at for virksomheter med flere
geografisk atskilte enheter, skal hver enhet betale gebyr
for inntil 1000 tonn avfall. Gebyret er et gebyr til
Statskassen, og blir fakturert av Miljødirektoratet på
bakgrunn av grunnlag som Cowi utarbeider.

4.6 Spesielle typer
deklarasjoner
4.6.1 Samdeklarering

Samdeklarering betyr at to eller flere underliggende
deklarasjoner føres over på en samledeklarasjon, ofte for å
redusere antall deklarasjoner som skal følge avfallet til
videre håndtering. Da dreier det seg strengt tatt ikke om
deklarering, men at deklarasjonsskjemaet brukes til å identifisere avfall som allerede har blitt deklarert. Den som
samdeklarerer er å anse som avfallsprodusent, og påtar seg
avfallsprodusentens ansvar for informasjon om avfallet.
Norsas har laget retningslinjene som presenteres nedenfor.
At informasjonen er gitt, innebærer ikke at Cowi anbefaler
samdeklarering. Cowi tar ikke ansvar for økonomiske,
juridiske eller andre konsekvenser som følge av
samdeklarering.
Farlig avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks.
spillolje og PCB-holdige isolerglassruter.
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Samdeklarering gjøres på følgende måte:
• De røde gjenpartene av de underliggende
deklarasjonene skal sendes til Norsas på vanlig
måte.
• Samdeklarering gjøres på et vanlig
deklarasjonsskjema. For å unngå dobbeltregistrering
av avfallet skal den røde gjenparten i
samledeklarasjonen fjernes og makuleres før
deklarasjonen fylles ut. Under feltet “Nærmere
beskrivelse” skal det angis at dette er en
samledeklarasjon.
• Aktøren som samdeklarerer skal angi seg selv som
avfallsprodusent.
• Alle kolli skal merkes med
samdeklarasjonsnummeret ved viderelevering.
• Det skal føres journal som holder rede på hvilke
underliggende deklarasjoner som omfattes av
samledeklarasjonen.
4.6.2 Fellesdeklarering
Fellesdeklarering er når avfall fra flere avfallsprodusenter
deklareres på samme skjema. Årsaken kan f.eks. være at
avfallsprodusentene er ukjente, eller at det ikke er praktisk
mulig å skrive én deklarasjon for hver produsent, f.eks. på
grunn av små mengder og/eller mange produsenter.
Utfylling og fordeling av skjemaet følger vanlige regler,
men avsender eller avfallsaktør føres opp som avfallsprodusent.
Rød gjenpart sendes Cowi for registrering.
4.6.3 Videresending av delleveranser fra tank
Et tilfelle som stiller spesielle krav til journalføring og
deklarering, er når deler av innholdet på en lagertank for
farlig avfall tas ut og videresendes. En lagertank kan
typisk inneholde mer enn 100 m3 med avfall, som kan
stamme fra mange avfallsprodusenter. Ved innpumping på
tanken vil de enkelte leveransene bli blandet slik at all
sporbarhet opphører.
Ved videretransport fra tankanlegget brukes ofte tankbil,
med en maksimal kapasitet på ca.
30-40 m3. Innholdet på bilen vil bestå av en blanding av
alle leveranser som har befunnet seg på tanken, og det er
ikke mulig å angi hvilke enkeltleveranser som har blitt
pumpet over på bilen. Dette betyr at det ikke er mulig å
samdeklarere slik som det er beskrevet i forrige kapittel.
Ett av kravene til samdeklarering, slik det er definert i
kapittel 4.6.1, er at samledeklarasjonen skal inneholde en
liste over de underliggende deklarasjonene (leveransene),
men dette er ikke mulig så lenge tanken inneholder en
sammenblanding av flere leveranser.
Den som tar imot avfallet fra tanken, vil i mange tilfeller
kreve at det følger med en deklarasjon på avfallet. Vi
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anbefaler at det da skrives en transportdeklarasjon, se
neste kapittel.
For å få korrekt massebalanse for tanken er det viktig at
alle påfyllinger og avtapninger loggføres og at det brukes
godkjent måleutstyr for å sikre at alle volumer inn og ut
fra tanken angis mest mulig nøyaktig.
4.6.4 Transportdeklarasjon
I noen tilfeller krever mottaks- eller behandlingsanlegg for
farlig avfall, at det skal følge med et utfylt deklarasjonsskjema med lasset. Hensikten vil normalt være at mottakeren får et manifest som viser type og mengde avfall som
mottas.
Transportdeklarasjon skrives på et vanlig deklarasjonsskjema for farlig avfall, og på følgende måte:
•
•
•

Den røde gjenparten tas ut og makuleres
umiddelbart.
Aktøren som har hånd om avfallet angis som
avfallsprodusent.
I kommentarfeltet skrives "Transportdeklarasjon".

Øvrige felt fylles ut som vanlig.

4.7 Mengdeangivelse på
avfall som behandles ved
flere anlegg

I noen tilfeller hender det at et parti farlig avfall, som er
deklarert på ett deklarasjonsskjema, blir splittet og behandlet
på flere behandlingsanlegg. Deklareringen skal da gjøres
på følgende måte:

4.8 Deklarering av avfall
som eksporteres eller
importeres

Det kreves eget samtykke (tillatelse) for å eksportere eller
importere farlig avfall fra og til Norge. Reglene for dette
finnes i avfallsforskriften kapittel 13. Ytterligere
opplysninger om dette finnes på hjemmesiden til Klimaog forurensningsdirektoratet, www.miljodir.no.

4.8.1 Eksport – direkte fra avfallsprodusent
Avfall som eksporteres direkte fra avfallsprodusent, dvs.
når avfallsprodusenten selv har søkt om samtykke til
eksport og står som ”notifier” på notifikasjonsskjemaet,
uten å gå via en aktør, skal ikke deklareres på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Her er det tilstrekkelig at det fylles
ut et eget transportskjema for grensekryssende transport av
avfall. Kopi av eksportsamtykke og transportskjema for
hver enkelt transport/leveranse fungerer som dokumentasjon på at avfallet blir håndtert korrekt. Kopiene skal
beholdes av produsenten på lik linje med deklarasjonsskjemaer.
4.8.2 Eksport fra avfallsaktør
Dersom eksportsamtykke er gitt til en avfallsaktør skal
avfallet, deklareres på vanlig måte, uavhengig av om avfallet
fysisk transporteres til aktørens anlegg eller om det transporteres direkte fra produsentens anlegg til utlandet.
4.8.3 Import
Farlig avfall som importeres skal ikke deklareres. Derimot
skal det ledsages av et transportskjema for
grensekryssende transport av avfall. Mottakeren skal sende
både mottaks- og behandlingsbekreftelse til en rekke
instanser. Kopiene skal arkiveres på samme måte som
deklarasjonsskjema for mottatt avfall. For ytterligere
informasjon, se Avfallsforskriftens kapittel 13.

Den som først mottar avfallet sender på vanlig måte inn
rød gjenpart (del 2) til Cowi, uten å korrigere mengder
eller angi at partiet skal splittes. Blå eller lilla gjenpart (del
3/4) kan beholdes i eget arkiv.
Når avfallet sendes videre til behandlingsanlegg nr. 2, kan
det opplyses om mengdereduksjonene i kommentarfeltet.
Behandlingsanlegg nr. 2 skal ikke sende inn noen gjenpart
til Cowi; det er allerede gjort av det første anlegget. På
denne måten unngår man dobbeltregistreringer av den
mengden som sendes videre, samtidig som det følger et
skjema med avfallet med relevante opplysninger for videre
håndtering.
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5. Oversikt over avfallsprodusentens
oppgaver
5.1Identifisering av farlig
avfall

Avfallsprodusenten har ansvaret for å vurdere om avfallet
som oppstår i virksomheten er farlig. Nedenfor presenteres
noen hjelpemidler for å avgjøre om avfallet er farlig.
5.1.1 Oppføring i den europeiske avfallslisten, EAL
EAL er EUs standard for klassifisering av avfall. Den
inneholder flere hundre oppføringer, og de avfallstypene
som regnes som farlige, er merket med en stjerne. Som et
eksempel viser vi EALs kapittel 1606, batterier. De batteritypene som regnes som farlige, er merket med «*».
*16 06 01
*16 06 02
*16 06 03
16 06 04
16 06 05
*16 06 06

blybatterier
Ni-Cd-batterier
batterier som inneholder kvikksølv
alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)
andre batterier og akkumulatorer
separat innsamlet elektrolytt fra batterier
og akkumulatorer

EAL blir omtalt nærmere i kapittel 9.
5.1.2 Merking av emballasje
Dersom emballasjen er merket med fareseddel eller
faresymbol, kan man som regel anta at produktet er farlig
avfall ved kassering. Det er tre regelverk som kan kreve
merking av emballasjen:
Regelverk
ADR. Hvis produktet er merket med én eller
flere av ADRs faresedler er det som regel farlig
avfall ved kassering.

Klass/merk-forskriften. Regelverket blir gradvis
faset ut, og symbolene skal ikke finnes på nye
produkter etter 1.6.2015, men emballasje med
slike merker vil finnes i mange år fremover.
Bakgrunnen er alltid oransje.

CLP. Symbolene er allerede tatt i bruk på en
rekke produkter, og vil være eneste tillatte merking på nye varer etter 1.6.2015. Symbolene
skiller seg fra ADR-merkingen gjennom den
røde borden, og at bakgrunnen alltid er hvit.
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Eksempel
på merking

5.1.3 Sikkerhetsdatablad
Det skal utarbeides sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier.
Databladet følger et standardisert oppsett, og seksjon 13
(avfallshåndtering) kan ofte brukes til å avgjøre om produktet er farlig avfall ved kassering. Seksjon 2 (fareidentifikasjon) gir informasjon om farlige egenskaper ved produktet, og kan også brukes til å klasse avfallet.
5.1.4 Kjemiske analyser og vurdering i henhold til
vedlegg 3 i avfallsforskriften
I tvilstilfeller kan man foreta kjemiske analyser for å
avgjøre om avfallet er farlig eller ikke. Kort sagt går
jobben ut på å analysere avfallet for innhold av farlige
stoffer, og deretter sammenlikne analyseresultatene med
grenseverdien som er gitt i avfallsforskriften kapittel 11,
vedlegg 3. Vedlegg 3 som er basert på klass.-merk.forskriften og har grenseverdier knyttet til risikosetninger
(R-setninger) for ulike egenskaper, vil gjelde inntil vedlegg
3 i avfallsforskriften endres. EU har i lengre tid jobbet
med å endre kriteriene som gjør avfall farlig for å tilpasse
definisjonen til endringene i regelverket for klassifisering,
merking og emballering av farlige stoffer (CLP).
Endringen av vedlegg 3, og dermed tilpasning til CLP, vil
skje ved en implementering av EUs forordning om
endrede kriterier for farlig avfall (skjer sannsynligvis i
2015).
Selv om ikke vedlegg 3 er endret, og det fortsatt skal
benyttes R-setninger, er det allerede nå nødvendig å
benytte vedlegg VI til CLP for å finne et stoffs klassifisering. Klassifiseringene finnes på nettstedet C &L Inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Både R-setninger og nye
H-setninger finnes der.

5.2 Lagring av farlig
avfall

Avfallsprodusenten skal oppbevare farlig avfall slik at det
ikke medfører fare for mennesker eller miljø. Verken
forurensningsloven eller avfallsforskriften stiller konkrete
krav til hvordan dette skal skje, men de følgende punktene,
i uprioritert rekkefølge, bør være minimumskrav:
•

Informer alle som har befatning med avfall, om at
virksomheten produserer farlig avfall, hvilke typer
og mengder, hvor det oppbevares og hvilke farlige
egenskaper det har. Derved reduserer man faren for
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

skader som kan oppstå som følge av uvitenhet.
Vær raus med skiltingen. Sett opp relevante skilter
med informasjon om hvor avfallet befinner seg,
farer, oversikt over inndeling av lager, plassering av
verneutstyr, bare for å nevne noe.
Oppbevar avfallet utilgjengelig for uvedkommende,
og helst innelåst i et eget rom. Dette reduserer faren
for personskader. Dersom avfallet er brennbart eller
flyktig kan avtrekk og eksplosjonssikre elektriske
installasjoner i lageret være nødvendig.
Bruk UN-godkjent emballasje (se ADR-boken) så
langt det er mulig og tidligst mulig. Da sparer man
tid og utgifter til omemballering før avfallet fraktes
bort.
Oppbevar avfallet i hel og tett emballasje, gjerne
originalemballasje hvis mulig. På denne måten er
man sikker på at avfallet oppbevares i egnet
emballasje. Hvis den opprinnelige merkingen ikke
fjernes, vil emballasjen dessuten inneholde nyttig
informasjon for dem som senere skal ta hånd om
avfallet. Hel og tett emballasje reduserer også
sannsynligheten for spill som kan føre til
personskade, brann eller uheldige reaksjoner med
annet avfall.
Avfallstyper som kan reagere med hverandre, bør
ikke oppbevares i nærheten av hverandre. I noen til
feller kan det være påkrevet med separate lagre.
Dersom man oppbevarer avfall i flere høyder bør
flytende avfall stå nederst. I tilfelle lekkasje vil det
flytende avfallet på denne måten ikke søle til avfall
som står lagret under det.
Ha prosedyrer og utstyr for håndtering av søl og
spill. Disse bør inkludere varsling, eventuelt
evakuering, oppsamling og håndtering av oppsamlet
avfall. Prosedyrene bør kompletteres med
regelmessige øvelser.
Avfallet bør stå på tett dekke, slik at søl kan stoppes
og lett samles opp. Det bør være fall mot midten av
lagerområdet, eventuelt med et sluk som leder ned
til oppsamlingstank. Langs kanten bør det være en
forhøyning som hindrer ytterligere spredning.
Dersom det oppstår lekkasje, vurdér først om
avfallet kan samles opp uten fare for egen
sikkerhet. Vurdér også om det er påkrevet å
evakuere personalet. Bruk alltid påkrevet
verneutstyr. Hvis du er i tvil om det er sikkert å
samle opp lekkasjen, kontakt en skadesanerer eller
innsamler av farlig avfall. De har utstyr og
kompetanse til å håndtere farlige kjemikalier.
Vi advarer mot å blande forskjellige typer farlig
avfall, siden dette kan føre til uønskede og farlige
reaksjoner. Det er heller ikke tillatt dersom det kan
medføre fare for forurensning, eller skape
problemer for den videre håndteringen av avfallet.

øyne mot søl og spill. Dersom avfallet er flyktig eller avgir
gasser bør man i tillegg benytte åndedrettsvern.
Leverandører av verneutstyr kan gi råd om hva slags
verneutstyr som er påkrevet. Opplysninger om verneutstyr
finnes også i sikkerhetsdatablader etc.
De aller viktigste hjelpemidlene for å unngå uhell er
uansett å sørge for at avfallet alltid befinner seg i hel og
tett emballasje og å løfte/flytte avfallet forsiktig, med rett
utstyr.

5.3 Levering av farlig
avfall

Virksomheter der det oppstår mer enn én kilo farlig avfall i
året, skal levere avfallet minst én gang årlig. Hensikten er
å sikre at farlig avfall ikke hoper seg opp. Man kan enten
få en virksomhet med tillatelse til å håndtere farlig avfall
til å hente avfallet, eller man kan levere det selv til et mottak.
Hovedregelen er at farlig avfall skal leveres til en aktør
som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. I praksis vil
dette si en innsamler eller mottaker av farlig avfall. Disse
er mellomledd som sørger for at avfallet blir levert videre
til forsvarlig behandling. Man kan også levere avfallet
direkte til et behandlingsanlegg, dersom man har store
mengder avfall eller er lokalisert i nærheten av behandlingsanlegget.
Du står fritt til å velge hvem du vil levere avfallet til, så
lenge aktøren har tillatelse fra enten Miljødirektoratet eller
Fylkesmannen. Opplysninger om innsamlere og mottakere
i ditt distrikt kan du få fra kommunen eller Fylkesmannen.
Du kan også lete på nummer- og bransjesøk på internett,
gule sider og lignende. Søk etter ”farlig avfall”.
Dersom man produserer små mengder farlig avfall, kan det
leveres til kommunens ordning for farlig avfall.
Kommunene har plikt til å ta imot inntil 400 kg per år per
avfallsprodusent, men noen tar imot større mengder.
Kommunene er i tillegg pliktig til å ta imot inntil 500 kilo
PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsprodusent,
dvs. fra husholdninger og mindre virksomheter.
Virksomheter må betale for å levere farlig avfall til
kommunens mottak. Nærmere opplysninger om leveringsbetingelser, åpningstider etc. fås hos kommunen eller det
interkommunale avfallsselskapet.
Uansett hvor avfall leveres, må man betale for å levere.
Det lønner seg å innhente flere tilbud før du leverer
avfallet.

Bruk alltid nødvendig verneutstyr ved håndtering av farlig
avfall. Sørg i første rekke for å beskytte hender, ansikt og
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6. Oversikt over mottakernes oppgaver

Dette kapitlet skisserer enkle rutiner for mottakskontroll
og håndtering av deklarasjonsskjemaet, beregnet på
innsamlere og mottakere av farlig avfall. I dette kapitlet
betyr «mottak av farlig avfall» både henting av avfall hos
avfallsprodusent, og levering av avfall fra avfallsprodusent
til et stasjonært mottak.
6.1 Mottak av farlig avfall fra virksomheter
Virksomheter som mottar farlig avfall skal ha tillatelse fra
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. Kommuner kan
likevel drive uten tillatelse, dersom de følger vilkårene
som er gitt i vedlegg 2 til avfallsforskriften § 11.
Ved mottak av farlig avfall skal aktøren kontrollere at følgende er oppfylt før han overtar avfallet fra avfallsprodusenten:
•

•
•

Deklarasjonsskjemaet skal være fullstendig og
korrekt utfylt og underskrevet av avfallsprodusenten
over den tykke streken.
Avfallet skal ha ren, solid og tett emballasje som er
egnet for transport og lagring av avfallet.
Hvert kolli skal være merket med
deklarasjonsnummeret.

Siden de fleste typer farlig avfall er farlig gods, gjelder
også:
•
•
•

Hvert kolli skal være merket med korrekte
faresedler.
Hvert kolli skal være merket med avfallets
UN-nummer.
Emballasjen skal være i samsvar med ADR.

Vi anbefaler også at emballasjen merkes med følgende:
•
•
•
•
•

EAL-kode
Avfallsstoffnummer
Beskrivelse av avfallet
Adresselapper
Vekt

Før avfallet inn i journalen, kvittér for mottak under den
tykke streken på deklarasjonsskjemaet, og gi del 5 (den
gule) tilbake til avfallsprodusenten.
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6.2 Mottak av farlig avfall fra husholdninger
(kommunale mottak)
Kommunale mottak for farlig avfall er i første rekke et
tilbud til husholdninger og mindre avfallsprodusenter.
Tilbudet kan driftes av den enkelte kommune, av et
interkommunalt selskap eller av en privat aktør på vegne
av kommunen. Det finnes også privatdrevne mottak for
farlig avfall, og punktene nedenfor gjelder også for disse,
så langt det er praktisk mulig.
Løsninger for å få tatt hånd om farlig avfall fra husholdningene er:
•
•
•

Betjente mottaksplasser.
Ubetjente mottaksplasser (miljøstasjon).
Mobile henteordninger (”miljøbuss” og lignende).

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger gjelder i
hovedsak de samme reglene som for farlig avfall fra virksomheter; det må sorteres og klassifiseres etter
avfallsstoffnummer, og journalføres. Avfallet må om nødvendig omemballeres til UN-godkjent emballasje.
Privatpersoner skal ikke fylle ut deklarasjonsskjema.
Deklarasjonsplikten inntreffer i stedet i det kommunen
sender fra seg avfallet til neste aktør. Kommunen skal da
føres opp som avfallsprodusent på deklarasjonsskjemaet.
Da skal også ruten ”fra husholdninger” være avkrysset.
Hvis kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid, bør
det fylles ut egne skjemaer for hver enkelt kommune slik
at opphavskommunen kan registreres korrekt.
Siden husholdninger gjerne leverer farlig avfall i små
kvanta, kan det bli for omfattende å deklarere og journalføre hver enkelt leveranse. En mulighet er å opprette en
hjelpejournal som inneholder en oversikt over farlig avfall
som mottas fra husholdninger. Hver dag, etter at avfallet er
kontrollert, oppdateres den med oversikt mengder og typer
avfall som er mottatt. Rett før avfallet skal fraktes bort,
deklareres avfallet og føres over i den egentlige journalen.
Mer informasjon om journaler finnes i kapittel 6.3.
Farlig avfall fra kommunale virksomheter, skoler, institusjoner etc. skal deklareres på den enkelte virksomheten, og
ikke som avfall fra husholdninger.
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6.3 Journalføring
Nøyaktig journalføring er viktig for å unngå avvik ved
kontroller. Både i individuelle tillatelser og i de standardiserte vilkårene for kommunale mottak, er det stilt krav om
journalføring av avfall som mottas. En korrekt journal gir
blant annet viktig informasjon om:
•
•

•

Hvor mye avfall som mottas årlig, noe som kan
være begrenset i tillatelsen.
Hvilke typer og mengder avfall som til enhver tid
står på lager. Dette kan også være begrenset i
tillatelsen, men er også svært viktig i forhold til
brannsikkerhet, HMS og logistikk.
Hvor lenge avfallet har stått på lager. For å unngå
opphoping av farlig avfall er lagringstiden ofte
begrenset til 6 eller 12 måneder.

Noen mottak har som rutine å legge en kopi av lagerjournalen i en postkasse utenfor porten hver ettermiddag. I tilfelle av brann, kan brannvesenet på denne måten skaffe
seg oversikt over hva slags avfall som befinner seg på
lageret.
I journalen skal det føres oversikt over avfall som mottas
og videresendes. Hvilke opplysninger som skal inn i journalen går frem av tillatelsen fra Miljødirektoratet eller
Fylkesmannen, evt. de generelle kravene i vedlegg 2 til
avfallsforskriftens kapittel 11. Her er det også stilt krav til
hvor lenge journalen skal oppbevares. I mange tilfeller er
dette tre år.
I de fleste tilfeller er det stilt krav om at journalen skal
inneholde opplysninger om mottaksdato, avfallstype,
mengde, deklarasjonsnummer, avfallsprodusenten,
lagringsplass på anlegg, håndtering, samt dato og mottaker
ved viderelevering. I tillegg skal journalen ha summeringskolonner/funksjoner slik at total mengde mottatt i

løpet av året, mengde lagret til enhver tid og lagringstid
kan kontrolleres.
Det er mange måter å føre journal på. I sin enkleste form
kan den være en skrivebok eller den kan være del av et
omfattende datasystem. Uansett form er grunnstrukturen
svært enkel, og dersom man er nøyaktig med utfyllingen
er korrekt journalføring en relativt enkel oppgave.
Journalen bør fylles ut snarest mulig etter at avfallet er
mottatt, og som minimum hver dag. Når avfallet sendes
videre, skal avfallet føres ut av journalen. Samtidig skal
dato og mottaker angis.
Husholdninger skal ikke deklarere farlig avfall, men mottatt avfall skal likevel registreres og journalføres. Det vil
bli uoverkommelig å journalføre hver enkelt leveranse fra
husholdninger, og mange mottak har derfor valgt å føre to
journaler: en hovedjournal for farlig avfall fra virksomheter (som allerede er deklarert) og en tilleggsjournal
for farlig avfall fra husholdninger (som grunnlag for
deklarering ved viderelevering). Forslag til begge er vist
nedenfor.
Hver dag, etter avsluttet opptelling og mottakskontroll,
føres mottatt farlig avfall fra husholdninger inn i tilleggsjournalen. Med jevne mellomrom, for eksempel når avfallet
sendes videre, fylles det ut deklarasjoner (ett for hvert
avfallsstoffnummer) på vanlig måte, og disse føres da inn i
hovedjournalen. Deklarasjonene fylles ut i kommunens
navn.

Når avfallet på tilleggsjournalen deklareres og føres over i
hovedjournal, slettes tilleggsjournalen og man begynner på
en ny tilleggsjournal.

Tabell 3 viser et forslag til innholdet i hovedjournal.
Løpenr.

Dato
inn

Dekl.
nr.

Avfallsstoffnr.

Fareklasse
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LagerKode

Sign.

Dato
ut

Avtaker

Sign.
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Tabell 4 viser et forslag til tilleggsjournal for farlig avfall fra husholdninger.
Avfallstype

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

7011 Spillolje
7041 Løsemidler m/halogen
7042 Løsemidler u/halogen
7051 Maling, lim, lakk som er farlig avfall
7055 Spraybokser
7086 Lysstoffrør
7098 CCA-impregnert trevirke
7154 Kreosotimpregnert trevirke

6.4 Innsending av
deklarasjonsskjemaets
del 2 (rød)

Aktør 1. ledd, har ansvaret for innsendelse til Cowi senest
den 15de i hver måned, sammen med et utfylt
oversendelsesskjema. Skjemaet kan lastes ned fra
www.norsas.no. Plikten til å sende inn skjemaer følger av
avfallsforskriften § 11-13. Innsenderen blir fakturert
deklarasjonsgebyret fra Miljødirektoratet.

6.5 Spesielt for
transportører

For å få til en korrekt registrering av avfallet og samtidig
en optimal dokumentflyt, anbefaler vi følgende:

Skjema

Avfallsprodusenten eller transportøren
må skaffe seg skjemaer før avfallet
hentes. Skjemaer skaffes hos den første
aktøren som tar hånd om avfallet.

Dokumentflyt

Transportøren må sørge for at skjemaet
fylles ut eller er utfylt ved henting, og at
alle fem gjenparter av deklarasjonsskjemaet følger avfallet frem til en aktør
for farlig avfall. Når aktøren har kvittert
for mottak, skal den gule gjenparten
snarest mulig sendes til avfallsprodusenten.

Påtegning

Transportørens navn skal ikke
forekomme på noe sted på
deklarasjonsskjemaet. Som aktør regnes
kun virksomheter som har tillatelse til
håndtering av farlig avfall, samt kommunale mottak som ikke behøver egen
tillatelse, jf. avfallsforskriften § 11-7.
Det er bare slike som kan føre seg opp
som aktør på deklarasjonsskjemaet.

Innsendelse

Transportører skal ikke sende inn
skjemaer til Cowi, men må i stedet
sørge for at den første aktøren som tar
hånd om avfallet gjør dette.

I noen tilfeller forekommer det at farlig avfall ikke blir
levert direkte til en aktør, men går via et mellomledd som
ikke trenger tillatelse til håndtering av farlig avfall, i dette
tilfellet kalt transportører. Det kreves ikke innsamlingstillatelse for å hente farlig avfall hos én avfallsbesitter og
kjøre det direkte til en bestemt mottaker eller behandlingsanlegg. Dette kalles A-B transport, og har betydning for
korrekt utfylling og fordeling av deklarasjonsskjemaet.
De vanligste tilfellene der dette forekommer er ved:
•
•
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Direkte transport mellom avfallsprodusent og aktør.
Miljøsanering av bygninger, ved at
saneringsfirmaet transporterer avfallet frem til en
aktør.

Farlig avfall som oppstår ved den ordinære virksomheten
hos transportører, skadesanerere og entreprenører skal
selvsagt deklareres av firmaet selv.
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6.6 Kommunale ordninger

Alle kommuner er pålagt å sørge for at det eksisterer et
tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall.
Plikten er begrenset til 400 kg farlig avfall per år per
avfallsbesitter. I tillegg til denne mengden skal kommunene
også ta imot inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter fra
husholdninger og virksomheter med mindre mengder
avfall.
Mange kommuner har overlatt mottaket til private eller
interkommunale firmaer, men uansett hvordan mottaket
skjer, er det den enkelte kommunen som er ansvarlig for at
det eksisterer en ordning.
6.6.1 Løsninger
I praksis kan kommunene velge mellom fire løsninger for
å ta imot farlig avfall fra husholdninger:
6.6.1.1 Ubetjent mottak
Et ubetjent mottak kan være en container eller liknende
som er utplassert på sentrale steder, f.eks. på en bensinstasjon eller en marina. Mottaket skal være låst, og nøkkel
fås utlevert av betjeningen på stasjonen. I containeren er
det satt opp fat og beholdere for de forskjellige typene
farlig avfall.

utstyrt med beholdere (f.eks. spennlokkfat eller pall med
karm) der mottatt og kontrollert avfall plasseres før det
transporteres videre.
6.6.1.5 Lagring
Lagring er strengt tatt ikke en aktivitet for å samle inn
farlig avfall, men er viktig for å kunne yte et tilbud om
mottak. Dersom kommunen har egen tillatelse til å ta imot
farlig avfall, vil det være stilt krav til lagringstid og maksimal mengde lagret, og eventuelt andre krav til lagringen.
Hvis kommunen drifter i henhold til avfallsforskriftens
generelle vilkår, inneholder disse bestemmelser for hvordan lagringen skal foregå.
6.6.2 Deklarering
Avfall fra private husholdninger skal deklareres i kommunens navn. På denne måten får kommunen synliggjort
hvilke typer og mengder farlig avfall som oppstår fra
husholdningen. Aktør første ledd skal være den som henter
avfallet hos kommunen
Avfall fra virksomheter deklareres på vanlig måte, med
kommunen eller det interkommunale selskapet som aktør
første ledd.

Dette er en løsning som stadig færre kommuner bruker.
De viktigste årsakene til dette er forsøpling og hensetning
av avfall som ikke stammer fra private, eller er farlig for
publikum.
6.6.1.2 Betjent mottak
De betjente mottakene er gjerne plassert sammen med
kommunens gjenvinningsstasjon for ordinært avfall, og
kan benyttes både av husholdninger og virksomheter. På et
betjent mottak skal det være personale som veileder kundene og kontrollerer hva slags avfall som blir levert, før
det settes på rett plass i lageret. Dersom avfallet stammer
fra virksomheter blir det deklarert slik at avfallsprodusenten blir fakturert og får kvittering for levert avfall.
6.6.1.3 Rød boks
Noen kommuner velger å dele ut røde bokser til husholdningene. Kommunen velger selv om husholdningene skal
levere boks og innhold på kommunens gjenvinningsstasjon, eller få den hentet. Mange kommuner oppfordrer også husholdningene til å levere småelektronikk
(EE-avfall) i den røde boksen.
Det er egne regler for transport av usorterte røde bokser i
ADR, se forskriftens § 12, siste avsnitt.
6.6.1.4 Miljøbuss
Dette tiltaket går ut på at en lastebil kjører i henhold til en
plan, og står 1-2 timer på annonserte steder.
Avfallsbesitterne kan da bringe avfallet til bilen. Bilen er
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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7.Transport av farlig gods – ADRregelverket
7.1Om ADR

ADR er et omfattende regelverk som stiller detaljerte krav
til hvordan transport av farlig gods skal foregå.
De aller fleste typer farlig avfall er farlig gods, og transport av slikt avfall omfattes derfor av ADR (ved transport
på vei) og RID (ved transport på jernbane). Dersom avfallet
er farlig gods, er det angitt forslag til transportklassifisering i tabell A i ADR-boka.
ADR stiller krav til alle som er involvert i transport av
farlig gods, inkludert avsender, transportør og mottaker, og
det stiller krav til blant annet valg av emballasje, merking
av bil og emballasje, dokumentasjon, kompetanse med
mer. Dette regelverket er derfor således med på å legge
føringer for den praktiske håndteringen av farlig avfall
allerede idet avfallet oppstår.
Det regelverket vi til daglig omtaler som ADR, består av
tre deler. Den første delen består av en norsk rammeforskrift på 37 paragrafer, også kalt ADR-forskriften. Del
2 består av en oversettelse av vedlegg A og B til ADRavtalen, en internasjonal avtale som Norge er forpliktet til
å implementere i norsk rett, i henhold til EØS-avtalen. Del
3 består av en oversettelse av vedlegg C til COTIF-avtalen,
som Norge også er forpliktet til å implementere i norsk
rett. I ADR-boken er del 2 og 3 flettet sammen. Kompetent
myndighet i Norge er Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB), og regelverket revideres hvert 2. år
(2011, 2013, 2015 osv.)
I forskriftens kapittel 2 § 4 er det tatt inn flere generelle
aktsomhetskrav, som gjengis nedenfor:
•

•

•
•

•
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Enhver som har befatning med farlig gods skal vise
aktsomhet og opptre på en slik måte at skade på liv,
helse, miljø eller materielle verdier forebygges,
samt hindre at farlig gods kommer på avveier eller i
urette hender.
Farlig gods må ikke overlates for transport til noen
som åpenbart mangler kunnskap og ferdigheter,
eller som ikke har materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.
Farlig gods skal være merket slik at de farlige
egenskapene tydelig fremkommer.
Farlig gods skal være emballert på en sikker måte,
slik at det ikke oppstår lekkasje eller annen farlig
situasjon.
Utstyr og materiell som benyttes til transport av

•

farlig gods skal være i en slik stand at transporten
kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.
Fylling og tømming av farlig gods skal foregå
under kontinuerlig tilsyn.

Disse kravene gjelder for alle som sender fra seg farlig
avfall som er farlig gods, og rutiner som ivaretar disse
kravene bør tas inn i avsenderens internkontrollsystem.
Hele regelverket er i hovedsak bygget opp etter fareklasser,
det vil si hvilke farlige egenskaper det farlige godset har.
Farlig gods deles inn i følgende klasser:
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4.1
Klasse 4.2
Klasse 4.3
Klasse 5.1
Klasse 5.2
Klasse 6.1
Klasse 6.2
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

Eksplosiver
Gasser
Brannfarlige væsker
Brannfarlige faste stoffer
Selvantennende stoffer
Stoff som gir brannfarlig gass i kontakt
med vann
Oksiderende stoffer
Organiske peroksider
Giftige stoffer
Infeksjonsfremmende stoffer
Radioaktivt materiale
Etsende stoffer
Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

Transport av farlig gods til sjøs er regulert gjennom
"Forskrift om transport av farlig last om bord på norske
skip". Regelverket samsvarer en del med kravene som
gjelder for vei/jernbane (ADR/RID), men har helt spesifikke bestemmelser som kun gjelder sjøtransport.
Sjøfartsdirektoratet er kompetent myndighet.

7.2 Sikkerhetsrådgiver

I ADR-forskriftens kapittel 2 § 10 er det stilt krav om at
virksomheter som kommer i befatning med farlig gods
skal utpeke en sikkerhetsrådgiver med gyldig kompetansebevis. Kompetansebevis utstedes av eksamensadministratoren, som er utpekt av DSB, etter bestått eksamen.
Ansvaret for å utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere
ligger hos ledelsen for virksomheten. Sikkerhetsrådgiveren
kan være en ansatt i virksomheten, men det er også mulig
å benytte ekstern sikkerhetsrådgiver, for eksempel ved å
leie inn sikkerhetsrådgiver som en konsulenttjeneste.
Virksomheten skal informere DSB om hvem som er utpekt
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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som sikkerhetsrådgiver. Sikkerhetsrådgiverens oppgaver er
blant annet å:
•
•
•
•
•

Gi råd om farlig gods.
Kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig
gods overholdes.
Sørge for at de ansatte i virksomheten får
hensiktsmessig opplæring.
Sørge for at det utarbeides årsrapporter og
uhellsrapporter.
Sørge for at virksomheten har tilstrekkelige rutiner
og instrukser for sin håndtering av farlig gods.

7.3Opplæring av ansatte

ADRs kapittel 1.3.1 krever opplæring av personale som
håndterer farlig gods. Det er stilt detaljerte krav til hva
opplæringen skal omfatte, og vi henviser til ADRs kapittel
1.3 for en nærmere beskrivelse av innholdet i opplæringen.

7.4Emballering
7.4.1 UN-godkjent emballasje

Avsender skal sørge for at avfall som er farlig gods blir
emballert i UN-godkjent emballasje før transport. UNgodkjent emballasje betyr at emballasjen er testet og godkjent for transport av farlig gods, i henhold til fastsatte
rutiner og prøvekriterier. Det er ikke et krav at avfallet skal
lagres i UN-godkjent emballasje, men det anbefales å
gjøre dette tidligst mulig slik at man slipper utgifter til
omemballering.
I ADR finnes et system for testing og merking av emballasje som kan benyttes for farlig gods. UN-godkjent
emballasje er derfor merket i henhold til standard angitt i
ADR-boken. På UN-godkjent emballasje finner man et
kodesett som angir hva slags emballasje det dreier seg om.
Kodene, og øvrige bestemmelser om emballasje finnes i
ADRs kapittel 4. UN-godkjent emballasje er merket med
følgende symbol:

u

7.4.2 Emballasjegrupper
Stoffer og stoffgrupper som er farlig gods, tildeles emballasjegruppe i henhold til deres faregrad. Emballasjegruppe
er angitt i kolonne 4 i tabell A i ADR/RID.
Det finnes tre emballasjegrupper:
I – Meget farlige stoffer.
II – Middels farlige stoffer.
III – Mindre farlige stoffer.
Denne inndelingen gjelder ikke klassene 1, 2, 5.2, 6.2, 7
og de selvreaktive stoffene i klasse 4.1.
Emballasje som er godkjent for bruk til transport av farlig
gods er merket med hvilken emballasjegruppe de er tilpasset.
Emballasjen er merket med henholdsvis X, Y eller Z, og
har følgende sammenheng med emballasjegruppene:
•
•
•

Emballasje merket X kan brukes for stoffer i
emballasjegruppe I, II og III.
Emballasje merket Y kan brukes for stoffer i
emballasjegruppe II og III.
Emballasje merket Z kan brukes for stoffer i
emballasjegruppe III.

Det er viktig å merke seg at selv om emballasjen er godkjent for den aktuelle emballasjegruppen stoffet tilhører, er
det ikke sikkert at den faktisk kan brukes til det aktuelle
stoffet. Emballasje skal alltid vurderes i forhold til
hvorvidt den tåler innholdets kjemiske egenskaper.
Eksempelvis bør ikke stålemballasje brukes til syrer eller
sure løsninger.

7.5 Merking og faresedler

I ADR stilles det krav om at hvert kolli skal være tydelig
og varig merket med bokstavene «UN» etterfulgt av det
UN-nummeret som svarer til innholdet av farlig gods.
Merkingen skal også være lett synlig og lesbar, og den skal
være holdbar og bestandig mot vær og vind. I tillegg skal
hvert kolli merkes med faresedler som er angitt i ADRregelverket i tabell A, kolonne 5. Eksempler på faresedler
er gitt nedenfor. Hensikten med faresedler er å vise hvilke
farer som er knyttet til det farlige godset. Hvis godset har
mer enn én fare knyttet til seg, må det brukes flere faresedler. Man snakker da om primær, sekundær og eventuelt
tertiær fare. Faresedlene kan skaffes hos leverandørene av
utstyr til farlig godstransport, eller hos enkelte av de som
tilbyr opplæring om farlig gods.

u

Vær oppmerksom på at enkelte klasser kan ha tilleggsbestemmelser for merking.
I tillegg til kravene gitt i ADR stiller følgende regelverk
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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krav til merking av emballasje:
Avfallsforskriften krever:
• Deklarasjonsskjemaets løpenummer
Asbestforskriften krever:
• "Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette
materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet
verneutstyr"

Vi anbefaler også at emballasjen merkes med følgende:
• Beskrivelse av avfallet (navn og om ønskelig en
kort beskrivelse av farlige egenskaper)
• Adresselapper (til/fra)
• Vekt
• EAL-kode
• Avfallsstoffnummer
• Andre opplysninger som kan bidra til sikker
transport og håndtering av avfallet.

Nr. 2.1

Nr. 2.1

Nr. 2.2

Nr. 2.2

2

2

2

2

Brennbare gasser

Brennbare gasser

Ikke brennbare,
ikke giftige gasser

ikke brennbare,
ikke giftige gasser

Nr. 2.3

Nr. 3

Nr. 3

Nr. 4.1

2

3

3

4

Giftige gasser

Brannfarlige væsker

Brannfarlige væsker

Brannfarlige faste stoffer,
selvreaktive, desensiterte
eksplosiver

Nr. 4.2

Nr. 4.3

Nr. 4.3

4

4

4

5.1

Selvantennende stoffer

Stoffer som utvikler
brennbare gasser i kontakt
med vann

Stoffer som utvikler
brennbare gasser i kontakt
med vann

Oksiderende stoffer

6)

Nr. 5.2

Nr. 5.2

Nr. 6.1

Organiske peroksider

Organiske peroksider

Giftige stoffer
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Nr. 7A

Nr. 7B

Nr. 7B

Nr. 7C

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Nr. 7C

Nr. 7D

Nr. 7D

Nr. 7E

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer

Nr. 8

Nr. 9

Etsende stoffer

Forskjellige farlige stoffer
og gjenstander

Faresedlene er ment som illustrasjon. I forbindelse med
overgangsordninger kan det være lovlig å benytte andre
versjoner av faresedlene. Ved fremtidige revisjoner av
ADR kan det bli endringer i faresedlene.

7.6 Dokumentasjon til
sjåfør
7.6.1 Utfylt deklarasjonsskjema

Utfylt og underskrevet deklarasjonsskjema skal følge det
farlige avfallet når avfallet forlater avfallsprodusenten. Det
skal følge med ett skjema for hver type farlig avfall (definert
av avfallsstoffnummeret). Hvis transportøren er en registrert avfallsaktør gir han kvittering enten ved overtakelsen,
eller etter at avfallet er kjørt til lager, kontrollert og veiet.
Transportører som ikke er registrerte avfallsaktører skal
ikke føre seg opp på skjemaet, eller gi kvittering for levert
avfall.

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Miljøskadelig
7.6.2 Transportdokument
ADR-regelverket krever at avsenderen skal gi sjåføren et
transportdokument for farlig gods. Det er en rekke krav til
hvilke opplysninger som skal stå i dokumentet, og de
finnes i ADRs kapittel 5.4.1.
For nasjonal transport av farlig avfall kan deklarasjonsskjemaet benyttes som transportdokument. Hvis du velger
å bruke deklarasjonsskjemaet som transportdokument for
farlig gods, må skjemaet være overlatt til sjåføren før
transporten begynner, og minimum følgende må angis
nøyaktig i deklarasjonsskjemaet:
•
•
•
•
•
•

Avfallsmengde
UN-nummer
Fareklasse
Emballasjegruppe
Fareseddel (krysses av)
Dato og underskrift fra avfallsprodusenten (over
den tykke streken midt på skjemaet)

Vær oppmerksom på at ved transport av radioaktivt avfall,
som er farlig gods, kan deklarasjonsskjemaet ikke brukes
som transportdokument.
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7.6.3 Skriftlige instruksjoner
«Transportuhellskort»
Ved transport av mer enn 500 kg farlig gods, skal det medfølge skriftlige instruksjoner til sjåfør og hjelpemannskaper til bruk ved et eventuelt uhell eller en nødssituasjon. De skriftlige instruksjonene skal følge en mal
som er gitt i ADR kapittel 5.4.3.4.

7.7 Transport

Det finnes fire kategorier av landtransport av farlig avfall:
•
•
•
•

Transport av farlig avfall som ikke er farlig gods.
Transport av inntil 500 kg farlig avfall som er farlig
gods.
Transport av over 500 kg farlig avfall som er farlig
gods, samt alle typer internasjonal transport.
Transport i ”røde bokser”, dvs. innsamling av farlig
avfall fra husholdninger, som hentes hos
husstandene.

7.7.1 Transport av farlig avfall som ikke er farlig
gods (ikke underlagt ADR)
Farlig avfall som ikke er farlig gods er ikke underlagt
ADR, men det stilles imidlertid noen krav, som følge av
blant annet avfallsforskriften:
•
•

•
•
•

Emballasjen skal være ren, solid og tett, samt egnet
for transport og lagring av avfallet.
Emballasje fylt med væske bør ikke fylles med mer
enn ca. 90 % av emballasjens kapasitet, av hensyn
til sikkerheten for dem som skal åpne emballasjen
ved neste ledd i behandlingen. Hvis det kan oppstå
overtrykk, utstyres emballasjen med
sikkerhetsspuns eller sikkerhetslokk.
Utfylt deklarasjonsskjema skal følge lasten.
Hvert kolli skal være tydelig merket med nummeret
til deklarasjonsskjemaet.
Gamle merkelapper, transportmerker etc. som ikke
svarer til emballasjens innhold fjernes.

7.7.3 Transport av over 500 kg farlig avfall som er
farlig gods, samt internasjonal transport
Ved transport av større mengder enn 500 kg netto avfall
som er farlig gods, gjelder alle de relevante bestemmelsene
i ADR/RID.
7.7.4 Transport av farlig avfall fra husholdning
Innsamling av farlig avfall fra husholdninger, der avfallet
hentes hos husholdningene i egne beholdere, byr på utfordringer i ADR. For at innsamlingen skal kunne foregå i
henhold til ADR, er det tatt inn egne bestemmelser om slik
transport i forskriftens § 12. Farlig avfall som inngår i
henteordningen fra husholdninger kan transporteres i spesielle
kasser med sikret lokk. Kassene er tillatt merket "Farlig
avfall". Kravene i ADR/RID om samemballering trenger
ikke å være oppfylt dersom det er truffet tilstrekkelige
tiltak som hindrer farlige reaksjoner. Transporten kan
gjennomføres dersom følgende er ivaretatt:
•
•
•
•
•
•

•

Det benyttes kasser av rimelig god kvalitet som
ikke lekker under vanlige transportforhold.
Kassene har lokk med mekanisme som sikrer at
lokket holdes på plass under transporten.
Hvis kassene skal stables må de tåle å stables.
Under transporten må kassene være forsvarlig stuet
og sikret for å unngå uhell.
Hvis kassene ikke er merket med faresedler må de
være merket med "Farlig avfall".
Kassene bør åpnes og inspiseres av sjåføren eller
hans hjelpemann før de lastes på bil. Dersom det er
søl, spill, lekk inneremballasje eller andre forhold i
kassen som kan medføre fare må kassen ikke lastes
på bilen, men avvises.
Sjåfør og eventuell hjelpemann må ha tilstrekkelig
kompetanse og tilstrekkelige ferdigheter i
håndtering av farlig avfall.

7.7.2 Nasjonal transport av inntil 500 kg farlig
avfall som er farlig gods
I forskriftens kapittel 3 § 12 heter det at: "Ved transport av
inntil 500 kg netto farlig gods per transportenhet/jernbanevogn klassifisert som farlig avfall i henhold til
avfallsforskriften, gjelder kun bestemmelsene i ADR og
RID om krav til emballasje, tank, merking, samemballering,
og transportdokument». Denne forenklingen gjør det
enklere å etablere fleksible ordninger for innsamling av
farlig avfall.
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Forslag til avfallsstoffnummer, EAL-kode
og ADR-klassifisering

Det er to tabeller; tabell A, som er sortert etter stoffnavn, og tabell B som er sortert etter avfallsstoffnummer.
Begge tabellene inneholder forslag til Avfallsstoffnummer, EAL-kode og ADR-klassifisering for en rekke
vanlig forekommende typer farlig avfall.

Tabell A sortert etter stoffnavn:
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1090

3

II

Alkoholer

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1987

3

II-III

Amalgam

7085

*18 01 10 amalgamavfall fra
tannbehandling

Ammoniakk

7132

*06 02 05 andre baser

Asbest

7250

*17 06 01 asbestholdige
isolasjonsmaterialer
*17 06 05 asbestholdige
byggematerialer

Asfalt

Ikke farlig avfall

Avisningsvæske

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

Basisk organisk avfall

7135

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

3263 (fast)
3267
(flytende)

8

I-III

Baderomsplater med
pentaklorfenol (PCP)

7151

*17 02 04 tre, glass og plast som
inneholder eller er forurenset
med farlige stoffer

Ikke ADR

Batterier

7082 m/kvikksølv
7084 NiCd-batterier
7092 Blyakkumulatorer
7093 små
engangsbatterier
7094 litiumbatterier

*16 06 01 blybatterier
*16 06 02 NiCd-batterier
*16 06 03 batterier som
inneholder kvikksølv
16 06 04 alkaliske batterier
(unntatt 16 06 03)
16 06 05 andre batterier og
akkumulatorer
*16 06 06 separat innsamlet
elektrolytt fra batterier og
akkumulatorer

Ikke ADR

Batterisyre

7131

*06 01 01 svovelsyre og
svovelholdige syrer

2796

8

II

7023

*13 07 02 bensin

1203

3

II

Absorbenter, se
oljefiller
Aceton
Aerosolbeholdere,
se spraybokser
Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1986, 3+6.1
Ikke ADR
3266

8

I-III
Flere mulige klassifiseringer,
se ADR-boka
Ikke ADR

Bekjempningsmidler,
se plantevernmidler
Bensin

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Bensinfiltre

7022

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

3175

4.1

II

Benzen

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1114

3

II

Betong som er farlig
avfall, med olje

7022

*170101 betong

Ikke ADR

Betong som er farlig
avfall, med uorganiske
stoffer

7096

*170101 betong

Ikke ADR

Bildekk

Ikke farlig avfall

Ikke ADR

Bilvrak, tømt for
farlige stoffer

Ikke farlig avfall

Ikke ADR

Bitumen

Ikke farlig avfall

Ikke ADR

Blybatterier

7092

*16 06 01 blybatterier

Blåsesand

7096

*12 01 16 avfall fra sandblåsing
som inneholder farlige stoffer

Blåsyre

7100

*06 01 06 andre syrer

Brannskum (PFOS)

7151

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Brannslukkere unntatt
halonapparater

7261

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

1044

2.2

Brannslukkingsapparater
med bromholdig
halongass
(Halon 1211)

7230

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer

1974

2.2

Brannslukkingsapparater
med bromholdig
halongass
(Halon 1301)

7230

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer

1009

2.2

Bremsevæske

7042

*16 01 13 bremsevæske

Brent kalk

7132

*06 02 01 kalsiumhydroksid

Bromerte
flammehemmere

7155

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr
(EE-avfall)
*17 06 03 andre isolasjonsmaterialer
som består av eller inneholder
farlige stoffer

Bryterolje

Se transformatorolje

42

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

2794

8

-

Ikke underlagt ADR, om
betingelsene i S598, kap 3.3 i
ADR er oppfylt
Normalt ikke ADR

1051
1613
1614

6.1+3

I

UN-nummer avhengig av
konsentrasjon
Ikke ADR

Ikke ADR
3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III
Ikke ADR
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Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Bunnaske

7096

*19 01 11 bunnaske og slagg som
inneholder farlige stoffer

Cyanider

7100

*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

1935

6.1

I-III

Cykloheksan

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1145

3

III

Diesel

7023

*13 07 01 fyringsolje og dieselolje

1202

3

III

Dieselfiltre

7022

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

3175

4.1

II

Eddik og eddiksyre

7134

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

Eksplosiver

Ikke farlig avfall

Etanol (rødsprit)

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1170

3

II-III

Eter

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

3271

3

II-III

Eternittplater

7250

*17 06 05 asbestholdige
byggematerialer

Fettsyrer

7134

*06 01 06 andre syrer

Fikserbad (”fiks”)

7220

*09 01 04 fikserbad

Fjernsynsapparater

EE-avfall

Flussyre

7131

*06 01 03 hydrogenfluorid

Flygeaske

7096

*19 01 13 flygeaske som
inneholder farlige stoffer

Formaldehyd

7152

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1198

3+8

III

Formalin

7152

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1198

3+8

III

Fosforsyre

7131

*06 01 04 fosforsyre og
fosforholdige syrer

1805

8

III

Fotografisk film

Ikke farlig avfall

Fotokjemikalier

7220

Fotopapir

Ikke farlig avfall

Fremkaller

7220

Normalt ikke ADR

Tilordnet UN 3175 pga.
mulighet for innblanding
av bensinfiltre

ADR

Ikke ADR
3265

8

I-III
Ikke ADR
Ikke ADR

1052
1790

8+6.1

I-II

UN-nummer og emballasje
gruppe avhengig av
konsentrasjon. UN 1052 kun
for ren vare.
Normalt ikke ADR

Ikke ADR
*20 01 17 fotografiske kjemikalier

Ikke ADR
Ikke ADR

*09 01 01 vannbaserte
fremkallingsvæsker og
aktivatorvæsker
*09 01 02 vannbaserte
fremkallingsvæsker for offsetplater
*09 01 03 løsemiddelbaserte
fremkallingsvæsker
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Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Freon

7240

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Flere mulige klassifiseringer, se
ADR-boka

Frostvæske/kjølevæske

7042

*16 01 14 frostvæske som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

Ftalater

7156

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

Fugemasse

7051

*08 04 09 avfall av klebemidler og
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer

Ikke ADR

Fugemasse/-skum
med isocyanater

7121

*08 05 01 avfall av isocyanater

3080

6.1+3

II

Fyringsolje

7023

*13 07 01 fyringsolje og dieselolje

1202

3

III

Fyrverkeri

se kapittel 2

Gassflasker

7261

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Girolje

7011
refusjonsberettiget
7012 ikke
refusjonsberettiget

13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer,
giroljer og smøreoljer

Halon

7230

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Herdere m/isocyanater

7121

*08 05 01 avfall av isocyanater

Herdere, organiske
peroksider

7123

*16 09 03 peroksider, f.eks.
hydrogenperoksid

HFK, HKFK

7240

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Hydraulikkolje

7011
refusjonsberettiget
7012 ikke
refusjonsberettiget

*13 01 10 mineralbaserte
ikke-klorerte hydrauliske oljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding
av andre stoffer kan oljen
om nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

Hydrogenperoksid

7122

*16 09 03 peroksider, f.eks.
hydrogenperoksid

1483

5.1

II-III

Egne UN-nummer for ren
hydrogenperoksid, se
ADR-boka.

Impregnert trevirke,
CCA

7098

Se kapittel 3.1.6

Ikke ADR

Impregnert trevirke,
kreosot

7154

Se kapittel 3.1.6

Ikke ADR

Insektmidler

7111 uten
kvikksølv
7112 med kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

44

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Se ADR-boka for
klassifisering.
1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding
av andre stoffer kan
oljen om nødvendig gis
angitt ADR-klassifisering
Flere mulige klassifiseringer,
se ADR-boka

3080

6.1+3

II

3101-3120

5.2

Se ADR-boka for
klassifisering.

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

Med kvikksølv: UN 2777
(fast), UN 2778 (flytende)
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Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Isolasjonsmateriale
med KFK/HKFK
(PUR-skum i
garasjeporter,
fryse/kjølerom,
campingvogner,
trykkfaste isolasjonsplater XPS, etc.)

7157

*17 06 03 andre isolasjonsmaterialer
som består av eller
inneholder farlige stoffer

Jetdrivstoff

7023

*13 07 03 annet brensel
(herunder blandinger)

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
Ikke ADR

1863

3

III

Jord, sand, grus, etc.
7022
som er klassifisert som
farlig avfall med olje

*17 05 03 jord og stein som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

Jord, sand, grus, etc.
7096
som er klassifisert som
farlig avfall med
uorganiske forbindelser

*17 05 03 jord og stein som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

Kabelkanaler av plast

7091

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

Kadmiumholdig avfall

7083

*06 04 05 avfall med tungmetaller

Kaks med oljebasert
borevæskek (inkludert
slurrifisert kaks)

7143

*16 50 72 oljekontaminert borkaks
(utboret bergmasse fra boring med
oljebasert borevæske, > 1 % olje
på kaks)

Ikke ADR

Kaks med vannbasert
borevæske som
inneholder farlige
stoffer

7145

*16 50 73 kjemikalie-blandinger
u/halogen og tungmetaller

Ikke ADR

Kalilut

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Kaliumhydroksid

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Kalsiumhydroksid

7132

*06 02 01 kalsiumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Karboksylsyrer

7134

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

Katalysatorer

7096

*16 08 02 brukte katalysatorer
som inneholder farlige
overgangsmetaller eller
overgangsmetallforbindelser
*16 08 05 brukte katalysatorer
som inneholder fosforsyre
*16 08 06 væsker som har vært
brukt som katalysator
*16 08 07 brukte katalysatorer
som er forurenset av farlige stoffer

Kaustisk soda

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

2570

6.1

II

Normalt ikke ADR

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

KFK

7240

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Kjølevæske

Se frostvæske

Klorin

71332

*20 01 29 rengjøringsmidler som
inneholder farlige stoffer

Kloroform

7041

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

Klorparafinholdig avfall

7159

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

Klorparafinholdige
isolerglassruter

7158

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

Knappcellebatterier
m/kvikksølv

7082

*16 06 03 batterier som
inneholder kvikksølv

Ikke ADR

Knappcellebatterier
u/kvikksølv

70937

16 06 05 andre batterier og
akkumulatorer
*200133 batterier og
akkumulatorer som omfatttes av
160601, 160602 eller 160603 og
usorterte batterier og
akkumulatorer som inneholder
slike batterier

Ikke ADR

Kondensfjerner

7042

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

Kreosot

7152

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

Kretskort

EE-avfall

Ikke ADR

Kuldemøbler

EE-avfall

Ikke ADR

Kvikksølv (metallisk)

7081

*06 04 04 kvikksølvholdig avfall

2809

8

III

Kvikksølvforbindelse,
fast

7081

*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier

2025

6.1

I-III

Kvikksølvforbindelse,
flytende

7081

*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier

2024

6.1

I-III

Kvikksølvlamper

7086

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Kvikksølvtermometre

7081

*06 04 04 kvikksølvholdig avfall

Legemidler

Ikke farlig avfall

Lim

7051

46

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
1078

2.2
Ikke ADR
Ikke ADR

1888

1999

6.1

3

III

II-III

Se ADR-boka for klassifisering

Ikke ADR
3506

8 + 6.1

I-III
Ikke ADR

*08 04 09 avfall av klebemidler
og tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer

1133

3

I-III

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Litiumbatterier med
farlige egenskaper

7094

16 06 05 andre batterier og
akkumulatorer

Litiumbatterier uten
farlige egenskaper

EE-avfall

Lut

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

Lynol

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

Lysstoffrør

7086

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Løsemidler, uklorerte

7042

*14 06 03 andre løsemidler
og løsemiddelblandinger
*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*20 01 13 løsemidler

1993

3

III

Maling (gjelder kun
maling som er
klassifisert som farlig
avfall)

7051

*08 01 11 maling- og lakkavfall
som inneholder organiske
løsemidler eller andre
farlige stoffer

1263

3

I-III

Maling (på
bygningsmaterialer
som tre, betong og
som er farlig avfall
med metaller)

7051

*17 09 03 annet avfall fra
bygge- og rivningsarbeid
(herunder blandet avfall)
som inneholder farlige stoffer

Matolje

Ikke farlig avfall

Maursyre

7134

Medisiner

Ikke farlig avfall

Metallhydroksidslam

7095

*11 01 09 slam og filterkaker som
inneholder farlige stoffer (galvano)

Metanol

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

Motorolje

Se smøreolje

Musegift

7111

Natriumhydroksid

3090

9

II
Ikke ADR

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

1993

3

III
Ikke ADR

Ikke ADR

Ikke ADR
*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III
Ikke ADR
Ikke ADR

1230

3+6.1

II

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Natronlut

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Neglelakkfjerner

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

Nikkel-kadmiumbatterier (NiCd)

7084

*16 06 02 NiCd-batterier

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Ikke ADR
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Nikkel-metallhydridbatterier (NiMH)

EE-avfall

Nivåbrytere med
kvikksølv

7081

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr

Oljebasert borevæske

7142

*16 50 71 oljebasert borevæske
(enhver borevæske som
inneholder olje eller oljeemulsjon
av mineralopprinnelse)

Oljeboring, avfall som
består av, inneholder
eller er forurenset
med råolje eller
kondensat

7025

*130802 avfall fra
brønnoperasjoner (som
brønnopprenskning, stimulering)
som er forurenset med
råolje/kondensat

1993

3

II

Oljeboring, avfall som
består av, inneholder
eller er forurenset med
råolje eller kondensat

7025

*130899 annen råolje eller
væske som er forurenset med
råolje/kondensat

1993

3

II

Ikke ADR
3506

6.1

I-III
Ikke ADR

Oljeholdige emulsjoner 7031
fra boredekk

*160708 oljeholdig avfall

Ikke ADR

Oljeemulsjoner

7030

*12 01 08 bearbeidings-emulsjoner
og -løsninger som inneholder
halogener
*12 01 09 bearbeidings- emulsjoner
og -løsninger uten halogener

Ikke ADR

Oljefiller, Oljeforurenset
masse (ikke
forurenset grunn)

7022

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

1325

4.1

II

Oljefiltre av papp
(innsatsfiltre)

7022

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

1325

4.1

II

Oljefiltre med
metallhylse

7024

*16 01 07 oljefiltre

Ikke ADR

Oppdrettsnøter
(impregnert med
Cu2O)

7091

*06 03 15 metalloksider som
inneholder tungmetaller

Ikke ADR

Oppdrettsnøter (ikke
impregnert) og
fiskenøter

Ikke farlig avfall

Organisk avfall med
halogen

7151

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Organisk avfall uten
halogen

7152

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Organiske løsemidler

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

48

Ikke ADR
2811 (fast)
2810
(flytende)

6.1

I-III
Ikke ADR

1993

3

I-III

Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1992

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Parafin

7023

*13 07 03 annet brensel
(herunder blandinger)

PCB-holdig avfall

7210

*08 01 11 maling- og lakkavfall
2315
som inneholder organiske
(flytende)
løsemidler eller andre farlige stoffer 3432 (fast)
*08 04 09 avfall av klebemidler og
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer
*13 01 01 hydrauliske oljer som
inneholder PCB
*13 03 01 transformatoroljer og
varmeoverførende oljer som
inneholder PCB
*16 02 09 transformatorer og
kondensatorer som inneholder PCB
*16 02 10 annet kassert utstyr
som inneholder eller er forurenset
av PCB enn det nevnt i 16 02 09
*17 09 02 avfall fra bygge- og
rivningsarbeid som inneholder PCB
(f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte
gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer
som inneholder PCB)

PCB-holdige
isolerglassruter

7211

*17 09 02 avfall fra bygge- og
rivningsarbeid som inneholder
PCB (f.eks. tetningsmasse,
harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass,
kondensatorer som inneholder PCB)

Perkloretylen og
PER-holdig avfall fra
renseri

7041

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

PFOS-holdig avfall

7151

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

Pipestein som er farlig
avfall med PAH

7152

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

Ikke ADR

Plantevernmidler
(uten kvikksølv)

7111

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

Plantevernmidler
(med kvikksølv)

7112

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2777 (fast)
2778
(flytende)

6.1

I-III

Plumbo

7132

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

1223

3

III

9

II

Ikke ADR

1897

6.1

III

Pressesaft fra bilvrak,
deklareres som bensin.
Printplater

Ikke farlig avfall

Ikke ADR

Propan

7261

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

1978

2

Brukes ikke
i klasse 2

Propanol

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1987

3

II-III

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1986

49

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

Prosessvann, vaskevann 7165
(forurenset vann og
vanndige løsninger som
ikke tillates ført til
avløp)

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

*07 01 01vanndige vaskevæsker
og morluter

Ikke ADR

Raketter

Se kapittel 2

Rengjøringsmidler

7133

*20 01 29 rengjøringsmidler som
inneholder farlige stoffer

Rottegift

7111

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

Rødsprit

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

Røntgenbilder

Ikke farlig avfall

Røykvarslere

EE-avfall

Salmiakk, Salmiakksprit

7132

*06 02 05 andre baser

3266

8

I-III

Salpetersyre

7131

*06 01 05 salpetersyre og
nitrogenholdige syrer

2031

8

I-II

Saltsyre

7131

*06 01 02 saltsyre

1789

8

II-III

Skutebunnsvann

7030

*13 04 01 bunnoljer fra fart på
innlands vannveier
*13 04 02 bunnoljer fra moloavløp
*13 04 03 bunnoljer fra andre
typer skipsfart

Ikke ADR

Slam fra oljeutskiller

7022

*15 05 03 slam fra oljeutskiller

Ikke ADR

Sloppvann

7030

Som skutebunnsvann, men også:
*16 07 08 oljeholdig avfall

Ikke ADR

Smittefarlig avfall

Se kapittel 2

Smørefett

7021

*12 01 12 voks- og fettavfall

Smøreolje

7011
refusjonsberettiget
7012 ikke
refusjonsberettiget

13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer,
giroljer og smøreoljer

Soppmidler

7111 u/kvikksølv
7112 m/kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

Sparepærer

7086

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Spraybokser

7055

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Sprøyter

Se kapittel 2

50

ADR-gods, men
omtales ikke i denne veilederen
Ikke ADR
2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

1993

3

III

Ikke ADR
+ 5.1 hvis konsentrasjon
over 70 %

ADR-gods, men omtales
ikke i denne veilederen
Ikke ADR
1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding
av andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

Med kvikksølv: UN 2777
(fast), UN 2778 (flytende)
Ikke ADR

1950

2+
Brukes ikke
sekundærfare i klasse 2
ADR-gods, men omtales ikke
i denne veilederen

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Sterke reaktive stoffer: 7122
Elementært brom og
jod, metallisk natrium
og kalium. Forskjellige
kloritter, persulfater,
nitritter, hypokloritter,
uorganiske peroksider

*16 05 06 laboratorie-kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av
eller inneholder farlige stoffer

Se ADR-boka

Styren

7152

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

2055

3

III

Svovelsyre

7131

*06 01 01 svovelsyre og
svovelholdige syrer

2796

8

II

UN 1830 hvis over 51 %
syre

Syre og syreblandinger, 7134
organiske

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Se ADR-boka

Syre og syreblandinger, 7131
uorganiske

*16 05 06 laboratorie-kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Se ADR-boka

Tennvæske

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

Terpentin

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1299

3

III

Tjære

7152

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

1999

3

II-III

Toluen

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1294

3

II

Transformatorolje

7011
refusjonsberettiget
7012 ikke
refusjonsberettiget

*13 03 07 mineralbaserte
ikke-klorerte transformatoroljer
og varmeoverførende oljer

1993

3

III

Transformatorolje
(PCB-holdig)

7210

*13 03 01 transformatoroljer og
varmeoverførende oljer som
inneholder PCB

2315

9

II

Trikloreten ("TRI"),
refusjonsberettiget

7041
7043
refusjonsberettiget

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

1710

6.1

III

Triklormetan

7041

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

1888

6.1

III

Tynner

7042 (tynner med
maling: 7051)

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

Ugressmidler

7111 u/kvikksølv
7112 m/kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Se ADR-boka for klassifisering

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom det
er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

Med kvikksølv: UN 2777
(fast), UN 2778 (flytende)

51

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Stoffnavn

Avfallsstoffnummer

EAL-kode

Uorganiske løsninger
og bad

7097

*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Uorganiske salter og
annet fast stoff

7091

*16 05 07 kasserte uorgansike
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
Se ADR-boka

3288

6.1

II

Vannbasert borevæske 7144
som inneholder farlige
stoffer

*16 50 73 kjemikalie-blandinger
u/halogen og tungmetaller

Vindusspylervæske
løsemiddelblandinger

7042

*14 06 03 andre løsemidler og

1993

3

III

Vippebrytere med
kvikksølv

7081

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr

3506

6.1

I-III

White spirit

7042

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1300

3

II-III

Xylen

7042

*07 01 04 andre organiske
løsemidler, vaskevæsker og morluter

1307

3

III

2-komponent maling

7052

Se avfallsstoffnummer 7051

1263

3

I-III

52

Ikke ADR

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Tabell B sortert etter avfallsstoffnummer:
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7011

Girolje

*13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer, giroljer
og smøreoljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom det
er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7011

Hydraulikkolje

*13 01 10 mineralbaserte
ikke-klorerte hydrauliske oljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom det
er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7011

Smøreolje

13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer, giroljer
og smøreoljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7011

Transformatorolje

*13 03 07 mineralbaserte
ikke-klorerte transformatoroljer
og varmeoverførende oljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding
av andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7012

Girolje

*13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer, giroljer
og smøreoljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding
av andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7012

Hydraulikkolje

*13 01 10 mineralbaserte
ikke-klorerte hydrauliske oljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7012

Smøreolje

*13 02 05 mineralbaserte
ikke-klorerte motoroljer, giroljer
og smøreoljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7012

Transformatorolje

*13 03 07 mineralbaserte
ikke-klorerte transformatoroljer
og varmeoverførende oljer

1993

3

III

Spillolje er normalt ikke
underlagt ADR. Dersom
det er fare for innblanding av
andre stoffer kan oljen om
nødvendig gis angitt
ADR-klassifisering

7021

Smørefett

*12 01 12 voks- og fettavfall

1325

4.1

II

Ikke ADR

7022

Oljefiller,
Oljeforurenset
masse (ikke
forurenset grunn)

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer
(herunder oljefiltre som
ikke er spesifisert andre steder),
tørkekluter og vernetøy som er
forurenset av farlige stoffer

1325

4.1

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

II
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7022

Oljefiltre av papp
(innsatsfiltre)

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

7022

Slam fra oljeutskiller

*15 05 03 slam fra oljeutskiller

Ikke ADR

7022

Betong som er

*170101 betong
farlig avfall med olje

Ikke ADR

7022

Jord, sand, grus, etc. *17 05 03 jord og stein som
som er klassifisert
inneholder farlige stoffer
som farlig avfall med
olje

7023

Bensin

*13 07 02 bensin

1203

3

II

7023

Bensinfiltre

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

3175

4.1

II

7023

Diesel

*13 07 01 fyringsolje og dieselolje

1202

3

III

7023

Dieselfiltre

*15 02 02 absorbenter,
filtreringsmaterialer (herunder
oljefiltre som ikke er spesifisert
andre steder), tørkekluter og
vernetøy som er forurenset av
farlige stoffer

3175

4.1

II

7023

Fyringsolje

*13 07 01 fyringsolje og dieselolje

1202

3

III

7023

Jetdrivstoff

*13 07 03 annet brensel
(herunder blandinger)

1863

3

III

7023

Parafin

*13 07 03 annet brensel
(herunder blandinger)

1223

3

III

7024

Oljefiltre med
metallhylse

*16 01 07 oljefiltre

Ikke ADR

7030

Oljeemulsjoner

*12 01 08 bearbeidings-emulsjoner
og -løsninger som inneholder
halogener
*12 01 09 bearbeidings- emulsjoner
og -løsninger uten halogener

Ikke ADR

7030

Skutebunnsvann

Ikke ADR

7030

Sloppvann

*13 04 01 bunnoljer fra fart på
innlands vannveier
*13 04 02 bunnoljer fra moloavløp
*13 04 03 bunnoljer fra andre
typer skipsfart
Som skutebunnsvann, men også:
*16 07 08 oljeholdig avfall

7041

Kloroform

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

1888

6.1

III

7041

Perkloretylen og
PER-holdig avfall fra
renseri

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1897

6.1

III

54

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
1325

4.1

II

Ikke ADR

Tilordnet UN 3175 pga.
mulighet for innblanding
av bensinfiltre

Ikke ADR

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

7041

Triklormetan

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

1888

6.1

III

7042

Aceton

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1090

3

II

7042

Alkoholer

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1987

3

II-III

7042

Avisningsvæske

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

Benzen

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1114

3

II

7042

Bremsevæske

*16 01 13 bremsevæske

7042

Cykloheksan

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1145

3

III

7042

Etanol (rødsprit)

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1170

3

II-III

7042

Eter

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

3271

3

II-III

7042

Frostvæske/
kjølevæske

*16 01 14 frostvæske som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7042

Kondensfjerner

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7042

Lynol

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

7042

Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1986, 3+6.1

Ikke ADR

1993

3

III

Løsemidler, uklorerte *14 06 03 andre løsemidler
og løsemiddelblandinger*
*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*20 01 13 løsemidler

1993

3

III

7042

Metanol

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1230

3+6.1

II

7042

Neglelakkfjerner

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

Organiske løsemidler *14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

I-III

Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1992

7042

Propanol

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1987

3

II-III

Dersom giftige i tillegg til
brannfarlig, UN1986

7042

Rødsprit

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

Tennvæske

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

Terpentin

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1299

3

III

7042

Toluen

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1294

3

II

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7042 (tynner med
maling: 7051)

Tynner

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

Vindusspylervæske

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1993

3

III

7042

White spirit

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1300

3

II-III

7042

Xylen

*07 01 04 andre organiske
løsemidler, vaskevæsker og morluter

1307

3

III

7043
refusjonsberettiget

Trikloreten ("TRI"),
refusjonsberettiget

*14 06 02 andre halogenerte
løsemidler og løsemiddelblandinger

1710

6.1

III

7051

Fugemasse

*08 04 09 avfall av klebemidler og
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer

7051

Lim

*08 04 09 avfall av klebemidler og
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer

1133

3

I-III

7051

Maling
(gjelder kun maling
som er klassifisert
som farlig avfall)

*08 01 11 maling- og lakkavfall
som inneholder organiske
løsemidler eller andre farlige
stoffer

1263

3

I-III

7051

Maling (på bygningsmaterialer som tre,
betong og som er
farlig avfall med
metaller)

*17 09 03 annet avfall fra
bygge- og rivningsarbeid
(herunder blandet avfall)
som inneholder farlige stoffer

7052

2-komponent maling

Se 7051

1263

3

I-III

7055

Spraybokser

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

1950

2+
sekundærfare

Brukes ikke
i klasse 2

7081

Kvikksølv
(metallisk)

*06 04 04 kvikksølvholdig avfall

2809

8

III

7081

Kvikksølvforbindelse, fast

*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier

2025

6.1

I-III

7081

Kvikksølvforbindelse, flytende

*16 05 06 laboratoriekjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier

2024

6.1

I-III

7081

Kvikksølv-termometre *06 04 04 kvikksølvholdig avfall

3506

8 + 6.1

I-III

7081

Nivåbrytere med
kvikksølv

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr

3506

6.1

I-III

7081

Vippebrytere med
kvikksølv

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr

3506

6.1

I-III

7082

Knappcellebatterier
m/kvikksølv

*16 06 03 batterier som
inneholder kvikksølv

7083

Kadmiumholdig avfall *060405 avfall med tungmetaller
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Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Ikke ADR

Ikke ADR

Ikke ADR
2570

6.1

II

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7084

Nikkel- (NiCd)
kadmiumbatterier

*16 06 02 NiCd-batterier

Ikke ADR

7085

Amalgam

*18 01 10 amalgamavfall fra
tannbehandling

Ikke ADR

7086

Kvikksølvlamper

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Ikke ADR

7086

Lysstoffrør

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Ikke ADR

7086

Sparepærer

*20 01 21 lysstoffrør og annet
kvikksølvholdig avfall

Ikke ADR

7091

Kabelkanaler av plast

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

7091

Oppdrettsnøter
(impregnert med
Cu2O)

*06 03 15 metalloksider som
inneholder tungmetaller

Ikke ADR

7091

Uorganiske salter
og annet fast stoff

*16 05 07 kasserte uorgansike
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

3288

6.1

II

7092

Blybatterier

*16 06 01 blybatterier

2794

8

-

70937

Knappcellebatterier
u/kvikksølv

16 06 05 andre batterier og
akkumulatorer
*200133 batterier og akkumulatorer
som omfatttes av 160601, 160602
eller 160603 og usorterte batterier
og akkumulatorer som inneholder
slike batterier

7094

Litiumbatterier med
farlige egenskaper

16 06 05 andre batterier og
akkumulatorer

7095

Metallhydroksidslam

*11 01 09 slam og filterkaker som
inneholder farlige stoffer (galvano)

Ikke ADR

7096

Blåsesand

*12 01 16 avfall fra sandblåsing
som inneholder farlige stoffer

Normalt ikke ADR

7096

Bunnaske

*19 01 11 bunnaske og slagg som
inneholder farlige stoffer

Normalt ikke ADR

7096

Flygeaske

*19 01 13 flygeaske som
inneholder farlige stoffer

Normalt ikke ADR

7096

Katalysatorer

*16 08 02 brukte katalysatorer
som inneholder farlige
overgangsmetaller eller
overgangsmetallforbindelser
*16 08 05 brukte katalysatorer
som inneholder fosforsyre
*16 08 06 væsker som har vært
brukt som katalysator
*16 08 07 brukte katalysatorer
som er forurenset av farlige stoffer

Normalt ikke ADR

7096

Betong som er
farlig avfall med
uorganiske stoffer

*170101 betong

Ikke ADR

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

Ikke underlagt ADR, om
betingelsene i S598, kap 3.3 i
ADR er oppfylt
Ikke ADR

3090

9

II
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

7096

Jord, sand, grus, etc. *17 05 03 jord og stein som
som er klassifisert
inneholder farlige stoffer
som farlig avfall med
uorganiske
forbindelser

Ikke ADR

7097

Uorganiske løsninger *16 05 06 laboratorie-kjemikalier
og bad
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Se ADR-boka

7098

Impregnert
trevirke

Se kapittel 3.1.6
trevirke, CCA

Ikke ADR

7100

Blåsyre

*06 01 06 andre syrer

1051
1613
1614

6.1+3

I

7100

Cyanider

*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

1935

6.1

I-III

7111

Musegift

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7111

Insektmidler
uten kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7111

Plantevernmidler
(u/kvikksølv)

*02 01 08 landbrukskjemisk
avfall som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7111

Rottegift

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7111

Soppmidler
u/kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7111

Ugressmidler
u/kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2588 (fast)
2902
(flytende)

6.1

I-III

7112

Insektmidler
med kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2777 (fast)
2778
(flytende)

6.1

I-III

7112

Plantevernmidler
(m/kvikksølv)

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2777 (fast)
2778
(flytende)

6.1

I-III

7112

Soppmidler
m/kvikksølv

*02 01 08 landbrukskjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2777 (fast)
2778
(flytende)

6.1

I-III

7112

Ugressmidler
m/kvikksølv

*02 01 08 landbruks-kjemisk avfall
som inneholder farlige stoffer

2777 (fast)
2778
(flytende)

6.1

I-III

7121

Fugemasse/-skum
med isocyanater

*08 05 01 avfall av isocyanater

3080

6.1+3

II
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

7121

Herdere
m/isocyanater

*08 05 01 avfall av isocyanater

7122

Sterkt reaktive
stoffer: Elementært
brom og jod,
metallisk natrium og
kalium. Forskjellige
kloritter, persulfater,
nitritter, hypokloritter,
uorganiske peroksider

*16 05 06 laboratorie-kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7122

Hydrogenperoksid

*16 09 03 peroksider, f.eks.
hydrogen-peroksid

1483

5.1

II-III

7123

Herdere, organiske
peroksider

*16 09 03 peroksider, f.eks.
hydrogen-peroksid

3101-3120

5.2

-

7131

Batterisyre

*06 01 01 svovelsyre og
svovelholdige syrer

2796

8

II

7131

Flussyre

*06 01 03 hydrogenfluorid

1052
1790

8+6.1

I-II

7131

Fosforsyre

*06 01 04 fosforsyre og
fosforholdige syrer

1805

8

III

7131

Salpetersyre

*06 01 05 salpetersyre og
nitrogenholdige syrer

2031

8

I-II

7131

Saltsyre

*06 01 02 saltsyre

1789

8

II-III

7131

Svovelsyre

*06 01 01 svovelsyre og
svovelholdige syrer

2796

8

II

7131

Syre og
syreblandinger,
uorganiske

*16 05 06 laboratorie-kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder blandinger
av laboratoriekjemikalier
*16 05 07 kasserte uorganiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7132

Ammoniakk

*06 02 05 andre baser

7132

Brent kalk

7132

3080

6.1+3

II
Se ADR-boka

UN-nummer og emballasjegruppe avhengig av
konsentrasjon. UN 1052 kun
for ren vare.

+ 5.1 hvis konsentrasjon over
70 %
UN 1830 hvis over 51 %
syre
Se ADR-boka

3266

8

I-III

*06 02 01 kalsiumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Kalilut

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Kaliumhydroksid

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Kalsiumhydroksid

*06 02 01 kalsiumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Kaustisk soda

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Egne UN-nummer for ren
hydrogenperoksid, se
ADR-boka.

59

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

7132

Lut

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Natriumhydroksid

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Natronlut

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Plumbo

*06 02 04 natrium- og
kaliumhydroksid

3262 (fast)
3266
(flytende)

8

I-III

7132

Salmiakk,
Salmiakksprit

*06 02 05 andre baser

3266

8

I-III

71332

Klorin

*20 01 29 rengjøringsmidler som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7133

Rengjøringsmidler

*20 01 29 rengjøringsmidler som
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7134

Eddik og eddiksyre

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

7134

Fettsyrer

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

7134

Karboksylsyrer

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

7134

Maursyre

*06 01 06 andre syrer

3265

8

I-III

7134

Syre og
syreblandinger,
organiske

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7135

Basisk organisk avfall

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7151

Baderomsplater med
pentaklorfenol (PCP)

*17 02 04 tre, glass og plast som
inneholder eller er forurenset
med farlige stoffer

Ikke ADR

7151

Brannskum (PFOS)

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7151

Organisk avfall med
halogen

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7151

PFOS-holdig avfall

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7152

Formaldehyd

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1198

3+8

III

7152

Formalin

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

1198

3+8

III

7152

Kreosot

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

1999

3

II-III
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Se ADR-boka
3263 (fast)
3267
(flytende)

2811 (fast)
2810
(flytende)

8

6.1

I-III

I-III
Ikke ADR

Se ADR-boka for
klassifisering

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7152

Organisk avfall uten
halogen

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

7152

Styren

*14 06 03 andre løsemidler og
løsemiddelblandinger

2055

3

III

7152

Tjære

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

1999

3

II-III

7152

Pipestein som er
farlig avfall med PAH

*17 03 03 kulltjære og
tjæreprodukter

7154

Impregnert trevirke, Se kapittel 3.1.6
kreosot

Ikke ADR

7155

Bromerte
flammehemmere

*16 02 15 farlige komponenter
som er fjernet fra kassert utstyr
(EE-avfall)
*17 06 03 andre isolasjonsmaterialer
som består av eller inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

7156

Ftalater

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

7157

Isolasjonsmateriale
med KFK/HKFK
(PUR-skum i
garasjeporter,
fryse/kjølerom,
campingvogner,
trykkfaste
isolasjonsplater
XPS, etc.)

*17 06 03 andre
isolasjonsmaterialer som består
av eller inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7158

Klorparafinholdige
isolerglassruter

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

7159

Klorparafinholdig
avfall

*17 09 03 annet avfall fra byggeog rivningsarbeid (herunder
blandet avfall) som inneholder
farlige stoffer

Ikke ADR

7165

Prosessvann,
vaskevann
(forurenset vann og
vanndige løsninger
som ikke tillates
ført til avløp)

*07 01 01vandige vaskevæsker
og morluter

Ikke ADR

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
Ikke ADR

Se ADR-boka for
klassifisering
Ikke ADR
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7210

PCB-holdig avfall

*08 01 11 maling- og lakkavfall som
2315
inneholder organiske løsemidler
(flytende)
eller andre farlige stoffer
3432 (fast)
*08 04 09 avfall av klebemidler og
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer
*13 01 01 hydrauliske oljer som
inneholder PCB
*13 03 01 transformatoroljer og
varmeoverførende oljer som
inneholder PCB
*16 02 09 transformatorer og
kondensatorer som inneholder PCB
*16 02 10 annet kassert utstyr som
inneholder eller er forurenset av
PCB enn det nevnt i 16 02 09
*17 09 02 avfall fra bygge- og
rivningsarbeid som inneholder PCB
(f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte
gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer
som inneholder PCB)

9

II

7210

Transformatorolje
(PCB-holdig)

*13 03 01 transformatoroljer og
varmeoverførende oljer som
inneholder PCB

9

II

7211

PCB-holdige
isolerglassruter

*17 09 02 avfall fra bygge- og
rivningsarbeid som inneholder PCB
(f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte
gulvbelegg, isolerglass,
kondensatorer som inneholder
PCB)

Ikke ADR

7220

Fikserbad (”fiks”)

*09 01 04 fikserbad

Ikke ADR

7220

Fotokjemikalier

*20 01 17 fotografiske kjemikalier

Ikke ADR

7220

Fremkaller

*09 01 01 vannbaserte
fremkallingsvæsker og
aktivatorvæsker
*09 01 02 vannbaserte
fremkallingsvæsker for offsetplater
*09 01 03 løsemiddelbaserte
fremkallingsvæsker

Ikke ADR

7230

Halon

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Flere mulige klassifiseringer,
se ADR-boka

7230

Brannslukkings*16 05 04 gass i trykkbeholdere
apparater med
(herunder haloner) som
bromholdig halongass inneholder farlige stoffer
(Halon 1211)

1974

2.2

7230

Brannslukkings*16 05 04 gass i trykkbeholdere
apparater med
(herunder haloner) som
bromholdig halongass inneholder farlige stoffer
(Halon 1301)

1009

2.2

7240

Freon

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer

Flere mulige klassifiseringer,
se ADR-boka

7240

HFK, HKFK

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Se ADR-boka for
klassifisering.

62

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper

2315
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FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER, EAL-KODE OG ADR-KLASSIFISERING
Avfallsstoffnummer

Stoffnavn

EAL-kode

7240

KFK

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

7250

Asbest

*17 06 01 asbestholdige
isolasjonsmaterialer
*17 06 05 asbestholdige
byggematerialer

Flere mulige klassifiseringer,
se ADR-boka

7250

Eternittplater

*17 06 05 asbestholdige
byggematerialer

Ikke ADR

7151

Brannskum (PFOS)

*16 05 08 kasserte organiske
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer

Ikke ADR

7261

Brannslukkere
unntatt
halonapparater

*160504 brannslukkere med
komprimert eller flytende gass

7261

Gassflasker

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer

7261

Propan

*16 05 04 gass i trykkbeholdere
(herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

Transportklassifisering etter ADR Kommentar
UNFareEmballasjenummer
klasse
grupper
1078

1044

2.2

2.2
Se ADR-boka for
klassifisering.

1978

2

Brukes ikke
i klasse 2
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EAL – Den europeiske avfallslisten

EAL er en forkortelse for den europeiske avfallslisten.
EAL er en standard for avfallsklassifisering som gjelder
innenfor EU/EØS-området, og gjennom EØS-avtalen er
EAL også gjort gjeldende i Norge. EAL inneholder 6sifrede avfallskoder som blant annet skal brukes på
deklarasjonsskjemaet for farlig avfall for å angi opprinnelse og sammensetning av avfallet.
EAL er bygget opp slik at avfallstypene er sortert enten
etter prosesser som beskriver hvordan avfallet oppstod
(kapitlene 01-12 og 17-20) eller andre kjennetegn (kapitlene
13-16). Det som er oppført i EAL er kun avfall hvis det
følger av avfallsdefinisjonen i forurensningsloven.
Avfall som er merket med stjerne (*) i EAL, er vanligvis å
betrakte som farlig avfall. Dersom man kan dokumentere
at stjernemerket avfall likevel ikke er farlig, kan avfallet
håndteres som ikke-farlig avfall.
Forurensningsmyndighetene skal i så fall orienteres om
dette.
Noen avfallstyper er angitt både som farlig og som ikkefarlig avfall ("speilinnganger"), for eksempel:
*17 01 06 blandinger eller frasorterte fraksjoner av
betong, murstein, takstein og keramikk som
inneholder farlige stoffer
17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein
og keramikk enn dem nevnt i 17 01 06
I disse tilfellene skal avfallsprodusenten vurdere om
innholdet av farlige stoffer i avfallet overskrider grenseverdiene gitt i vedlegg 3 til kapittel 11 i avfallsforskriften.
Om nødvendig skal vurderingen skje gjennom kjemisk
analyse.
Enkelte avfallstyper er angitt som farlige dersom de
inneholder "tungmetaller". I EAL betyr tungmetaller alle
forbindelser av metallene antimon, arsen, kadmium, krom
(VI), kobber, bly, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium
og tinn, samt nevnte metaller i metallisk form, såfremt de
er klassifisert som farlige i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
Enkelte avfallstyper er angitt som farlige dersom de
inneholder PCB. I EAL benyttes samme definisjon av
PCB som i forskrift om begrensning i bruk av helse- og
miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

håndteres som farlig avfall, selv om avfallstypen ikke er
angitt som farlig i EAL. Avfallet skal i så fall vurderes i
henhold til kriteriene i vedlegg 3.
Tabell A inneholder forslag til EAL-koder. Imidlertid kan
flere forskjellige EAL-koder kunne brukes på det samme
avfallet, fordi EAL i noen tilfeller er avhengig av opphavet
til avfallet. I noen tilfeller kan det derfor være nødvendig å
sjekke forslaget i tabell A mot EAL, som er gjengitt i sin
helhet i kapittel 9.2. Dersom du ikke finner en anvendbar
EAL-kode i tabell A, kan du bruke denne fremgangsmåte:
Identifiser avfallskilden med EAL-kode i kapittel 01-12
eller 17-20. Her er avfallskildene listet i henhold til bransje
og prosess. En bestemt produksjonsenhet vil kunne finne
sine avfallstyper under flere kapitler. For eksempel kan et
skipsverft finne sitt avfall oppført i kapittel 12 (avfall fra
forming og mekanisk overflatebehandling av metaller), 11
(uorganisk metallholdig avfall fra behandling og belegging
av metaller) og 08 (avfall fra bruk av beleggingsprodukter), alt etter hvilket trinn i produksjonsprosessen
avfallet stammer fra. NB! separat innsamlet emballasjeavfall (herunder blandinger av forskjellige emballasjematerialer) skal klassifiseres under 15 01, ikke i 20 01.
Dersom det ikke lar seg gjøre å finne en avfallskode som
passer i kapittel 01-12 eller 17-20, må kapittel 13, 14 og
15 gjennomgås for å identifisere avfallet. Dersom ingen av
disse avfallskodene kan anvendes, må avfallet identifiseres
i henhold til kapittel 16.
Dersom avfallet heller ikke finnes i kapittel 16, brukes
koden som ender med 99 (avfall som ikke er spesifisert
andre steder) i det underkapittel av listen som svarer til
virksomheten, jf. punkt 1. (Bruk alltid feltet ”Nærmere
beskrivelse” på deklarasjonsskjemaet når xxyy99 koder
benyttes.)
Slå opp i det mest aktuelle underkapitlet i EAL og identifiser så den sekssifrede koden som passer for vedkommende type avfall. Er denne merket med en stjerne (*), er
avfallet farlig avfall.
En avfallskode består alltid av seks sifre. Koder med færre
sifre betegner bare kapitler og underkapitler, og skal ikke
brukes som avfallskoder.

Dersom det er grunn til å tro at avfallet har farlige egenskaper, må den som er ansvarlig undersøke om det skal
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Hovedkapitlene i EAL er:
01

02

03

04
05
06
07
08

09
10
11

12

13
14
15

16
17

18

19

20

Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift
og i steinbrudd, og fysisk og kjemisk
behandling av mineraler
Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur,
skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og
bearbeiding av næringsmidler
Avfall fra treindustri og produksjon av
plater og møbler, papirmasse, papir og
papp/kartong
Avfall fra lærvare-, pelsverk- og
tekstilindustrien
Avfall fra oljeraffinering, rensing av
naturgass og pyrolytisk behandling av kull
Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser
Avfall fra organiske kjemiske prosesser
Avfall fra produksjon, bearbeiding,
distribusjon og bruk (PBDB) av
beleggingsprodukter (malinger, lakker og
glassemaljer), klebemidler, tetningsmasser
og trykkfarger
Avfall fra fotografisk industri
Avfall fra varmebehandlingsprosesser
Avfall fra kjemisk overflatebehandling og
belegging av metaller og andre materialer,
og fra hydrometallurgi med ikke-jernholdige
metaller
Avfall fra forming og fysisk og mekanisk
overflatebehandling av metaller og
plaststoffer
Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt
matoljer, 05 og 12)
Avfall av organiske løsemidler, kjølemidler
og drivmidler (unntatt 07 og 08)
Avfall av emballasje, absorbenter,
tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy
som ikke er spesifisert andre steder
Avfall som ikke er spesifisert andre steder i
listen
Avfall fra bygge- og rivningsarbeid
(herunder overskuddsmasse fra forurensede
byggeplasser)
Avfall fra medisinsk behandling eller
veterinærbehandling og/eller tilhørende
forskning (unntatt kjøkken- og
restaurantavfall som ikke har direkte
tilknytning til medisinsk behandling)
Avfall fra avfallsbehandlingsanlegg og
eksterne avløpsrenseanlegg og fra
fremstilling av drikkevann og vann til
industriell bruk
Kommunalt avfall (husholdningsavfall og
lignende avfall fra handel, industri og
institusjoner) herunder separat innsamlede
fraksjoner.

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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EAL - komplett liste

På de etterfølgende sidene presenteres EAL i sin helhet.
De farlige avfallstypene som omfattes av bestemmelsene i
avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall) har en stjerne
01

01 01
01 01 01
01 01 02
01 03
*01 03 04
*01 03 05
01 03 06
*01 03 07

01 03 08
01 03 09
01 03 99
01 04
*01 04 07

01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 11
01 04 12

66

Avfall fra leting, utvinning ved
gruvedrift og i steinbrudd og
fysisk og kjemisk behandling
av mineraler
avfall fra utvinning av
mineraler
avfall fra utvinning av metallholdige mineraler
avfall fra utvinning av ikkemetallholdige mineraler
avfall fra fysisk og kjemisk
bearbeiding av metallholdige
mineraler
syredannende avgangsmasse
fra bearbeiding av sulfidholdig
malm
annen avgangsmasse som
inneholder farlige stoffer
annen avgangsmasse enn den
nevnt i 01 03 04 og 01 03 05
annet avfall som inneholder
farlige stoffer fra fysisk og
kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler
annet støv- og pulveravfall enn
det nevnt i 01 03 07
rødslam fra aluminiumsproduksjon som er ikke er
nevnt i 01 03 07
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra fysisk og kjemisk
bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler
avfall som inneholder farlige
stoffer fra fysisk og kjemisk
bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler
annet avfall av grus og knust
stein enn det nevnt i 01 04 07
sand- og leireavfall
annet støv- og pulveravfall enn
det nevnt i 01 04 07
annet avfall fra behandling av
kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 01 04 07
annen avgangsmasse og annet
avfall fra vasking og rensing
av mineraler enn den/det nevnt
i 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13
01 04 99
01 05
01 05 04
*01 05 05
*01 05 06
01 05 07

01 05 08

01 05 99
02

02 01
02 01 01
02 01 02
02 01 03
02 01 04
02 01 06

02 01 07
*02 01 08
02 01 09
02 01 10
02 01 99
02 02

02 02 01
02 02 02

(*) foran den sekssifrede koden. De særnorske tilleggene i
underkapittel 16 50 er alle merket med stjerne og står i
kursiv.

annet avfall fra hogging og
saging av stein enn det nevnt i
01 04 07
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
borevæske og annet boreavfall
ferskvannsholdig borevæske og
boreavfall
oljeholdig borevæske og boreavfall
borevæske og annet boreavfall
som inneholder farlige stoffer
annen baryttholdig borevæske
og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01
05 05 og 01 05 06
annen kloridholdig borevæske
og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05
05 og 01 05 06
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra jordbruk, hagebruk,
akvakultur, skogbruk, jakt og
fiske samt produksjon og bearbeiding av næringsmidler
avfall fra jordbruk, hagebruk,
akvakultur, skogbruk, jakt og
fiske
slam fra vasking og rensing
animalsk avfall
planteavfall
plastavfall (unntatt emballasje)
dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset
halm), avløpsvann, innsamlet
separat og behandlet eksternt
avfall fra skogbruk
landbrukskjemisk avfall som
inneholder farlige stoffer
annet landbrukskjemisk avfall
enn det nevnt i 02 01 08
metallavfall
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre
næringsmidler av animalsk
opprinnelse
slam fra vasking og rengjøring
animalsk avfall

02 02 03
02 02 04
02 02 99
02 03

02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
02 03 05
02 03 99
02 04
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 99
02 05
02 05 01
02 05 02
02 05 99
02 06
02 06 01

materiale som er uegnet som
næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av
avløpsvann på stedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker,
korn, matoljer, kakao, kaffe, te
og tobakk; produksjon av konserver; produksjon av gjær og
gjærekstrakt, tilberedning og
gjæring av melasse
slam fra vasking, rengjøring,
skrelling, sentrifugering og
separering
avfall fra konserveringsmidler
avfall fra ekstraksjon ved hjelp
av løsemidler
materiale som er uegnet som
næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra sukkerproduksjon
jord fra rengjøring og vasking
av sukkerbeter
frasortert kalsiumkarbonat
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra meieriindustri
materiale som er uegnet som
næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra bakeri- og sukkervareindustri
materiale som er uegnet som
næringsmidler eller til bearbeiding
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02 06 02
02 06 03
02 06 99
02 07

02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99
03

03 01
03 01 01
*03 01 04
03 01 05
03 01 99
03 02
*03 02 01
*03 02 02
*03 02 03
*03 02 04
*03 02 05
03 02 99
03 03
03 03 01
03 03 02

avfall fra konserveringsmidler
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie
drikkevarer (unntatt kaffe, te
og kakao)
avfall fra vasking, rengjøring
og mekanisk reduksjon av
råvarer
avfall fra alkoholdestillasjon
avfall fra kjemisk behandling
materiale som er uegnet som
næringsmidler eller til bearbeiding
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler,
papirmasse, papir og
papp/kartong
avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler
bark- og korkavfall
sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder
farlige stoffer
annen sagflis, spon, kapp, tre,
sponplater og finér enn det
nevnt i 03 01 04
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra treimpregnering
ikke-halogenerte organiske
treimpregneringsmidler
klororganiske treimpregneringsmidler
metallorganiske treimpregneringsmidler
uorganiske treimpregneringsmidler
andre treimpregneringsmidler
som inneholder farlige stoffer
treimpregneringsmidler som
ikke er spesifisert andre steder
avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp/kartong
og papirmasse
bark- og treavfall
grønnlutslam (fra gjenvinning
av kokevæske)

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

03 03 05
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10

03 03 11
03 03 99
04
04 01
04 01 01
04 01 02
*04 01 03
04 01 04
04 01 05
04 01 06
04 01 07
04 01 08
04 01 09
04 01 99
04 02
04 02 09
04 02 10
*04 02 14
04 02 15
*04 02 16
04 02 17

avsvertingsslam fra gjenvinning av papir
mekanisk separerte rester fra
oppmaling av papir- og papp/kartongavfall
avfall fra sortering av papir og
papp/kartong til gjenvinning
avfall av kalkslam
fiberavfall, fiberslam og slam
av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk separering
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 03 03 10
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra lærvare-, pelsverkog tekstilindustrien
avfall fra lærvare- og
pelsverkindustrien
avfall fra skaving og spalting
avfall fra kalkluting
avfettingsavfall som inneholder
løsemidler uten flytende fase
kromholdig garvevæske
ikke-kromholdig garvevæske
kromholdig slam, særlig fra
behandling av avløpsvann på
produksjonsstedet
ikke-kromholdig slam, særlig
fra behandling av avløpsvann
på produksjonsstedet
kromholdig avfall av garvet
lær (blåspalting, skav, avskjær,
poleringsstøv)
avfall fra beredning og ferdigbehandling
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra tekstilindustrien
avfall av komposittmaterialer
(impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)
organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett,
voks)
avfall fra etterbehandling som
inneholder organiske løsemidler
annet avfall fra etterbehandling
enn det nevnt i 04 02 14
fargestoffer og pigmenter som
inneholder farlige stoffer
andre fargestoffer og pigmenter
enn dem nevnt i 04 02 16

*04 02 19

04 02 20
04 02 21
04 02 22
04 02 99
05
05 01
*05 01 02
*05 01 03
*05 01 04
*05 01 05
*05 01 06
*05 01 07
*05 01 08
*05 01 09

05 01 10
*05 01 11
*05 01 12
05 01 13
05 01 14
*05 01 15
05 01 16
05 01 17
05 01 99
05 06
*05 06 01
*05 06 03
05 06 04
05 06 99
05 07
*05 07 01
05 07 02

slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 04 02 19
avfall av ubearbeidede tekstilfibrer
avfall av bearbeidede tekstilfibrer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk
behandling av kull
avfall fra oljeraffinering
avsaltingsslam
bunnslam fra tanker
alkylsyreslam
oljespill
oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller
utstyr
syreholdig tjære
annen tjære
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 05 01 09
avfall fra behandling av
brennstoff med baser
syreholdig olje
slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler
avfall fra kjølekolonner
brukte filtreringsleirer
svovelholdig avfall fra
avsvovling av olje
bitumen
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra pyrolytisk behandling
av kull
syreholdig tjære
annen tjære
avfall fra kjølekolonner
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra rensing og transport
av naturgass
kvikksølvholdig avfall
svovelholdig avfall
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05 07 99
06
06 01
*06 01 01
*06 01 02
*06 01 03
*06 01 04
*06 01 05
*06 01 06
06 01 99
06 02
*06 02 01
*06 02 03
*06 02 04
*06 02 05
06 02 99
06 03
*06 03 11
*06 03 13
06 03 14
*06 03 15
06 03 16
06 03 99
06 04
*06 04 03
*06 04 04
*06 04 05
06 04 99
06 05
*06 05 02
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avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra uorganiske kjemiske
prosesser
avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk
(PBDB) av syrer
svovelsyre og svovelholdige
syrer
saltsyre
hydrogenfluorid
fosforsyre og fosforholdige
syrer
salpetersyre og nitrogenholdige
syrer
andre syrer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av baser
kalsiumhydroksid
ammoniumhydroksid
natrium- og kaliumhydroksid
andre baser
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av salter og
saltløsninger og av metalloksider
faste salter og saltløsninger
som inneholder cyanider
faste salter og saltløsninger
som inneholder tungmetaller
andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03
11 og 06 03 13
metalloksider som inneholder
tungmetaller
andre metalloksider enn dem
nevnt i 06 03 15
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
annet metallholdig avfall enn
det nevnt i 06 03
arsenholdig avfall
kvikksølvholdig avfall
avfall som inneholder andre
tungmetaller
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer

06 05 03
06 06

*06 06 02
06 06 03
06 06 99
06 07
*06 07 01
*06 07 02
*06 07 03
*06 07 04
06 07 99
06 08
*06 08 02
06 08 99
06 09
06 09 02
*06 09 03
06 09 04
06 09 99
06 10

*06 10 02
06 10 99
06 11
06 11 01

annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 06 05 02
avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra
svovelkjemiske prosesser og
avsvovlingsprosesser
avfall som inneholder farlige
sulfider
avfall som inneholder andre
sulfider enn dem nevnt i 06 06
02
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av halogener
og halogenkjemiske prosesser
avfall som inneholder asbest
fra elektrolyse
aktivt kull brukt til klorproduksjon
kvikksølvholdig slam av bariumsulfat
løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av silisium og
silisiumderivater
avfall som inneholder farlige
klorsilaner
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser
fosforholdig slagg
kalsiumbasert reaksjonsavfall
som inneholder eller er
forurenset av farlige stoffer
annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09
03
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon
avfall som inneholder farlige
stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
kalsiumbasert reaksjonsavfall
fra titandioksidproduksjon

06 11 99
06 13
*06 13 01
*06 13 02
06 13 03
*06 13 04
*06 13 05
06 13 99
07
07 01

*07 01 01
*07 01 03
*07 01 04
*07 01 07
*07 01 08
*07 01 09
*07 01 10
*07 01 11

07 01 12
07 01 99
07 02
*07 02 01
*07 02 03
*07 02 04
*07 02 07
*07 02 08

avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra uorganiske kjemiske
prosesser som ikke er nevnt
andre steder
uorganiske plantevernmidler,
treimpregneringsmidler og
andre biocider
brukt aktivt kull (unntatt 06 07
02)
carbon black
avfall fra bearbeiding av asbest
sot
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra organiske kjemiske
prosesser
avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk
(PBDB) av organiske basisprodukter
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 01 11
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfiber
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
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*07 02 09
*07 02 10
*07 02 11

07 02 12
07 02 13
*07 02 14
07 02 15
*07 02 16
07 02 17
07 02 99
07 03
*07 03 01
*07 03 03
*07 03 04
*07 03 07
*07 03 08
*07 03 09
*07 03 10
*07 03 11

07 03 12
07 03 99
07 04

*07 04 01
*07 04 03

halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 02 11
plastavfall
avfall fra tilsetningsstoffer som
inneholder farlige stoffer
annet avfall fra tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14
avfall som inneholder farlige
silikoner
silikonholdig avfall som ikke
er nevnt i 07 02 16
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av organiske
farge stoffer og pigmenter
(unntatt 06 11)
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 03 11
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av organiske
plantevernmidler (unntatt 02
01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler (unntatt 03 02)
og andre biocider
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

*07 04 04
*07 04 07
*07 04 08
*07 04 09
*07 04 10
*07 04 11

07 04 12
*07 04 13
07 04 99
07 05
*07 05 01
*07 05 03
*07 05 04
*07 05 07
*07 05 08
*07 05 09
*07 05 10
*07 05 11

07 05 12
*07 05 13
07 05 14
07 05 99
07 06

*07 06 01
*07 06 03

andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 04 11
fast avfall som inneholder
farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av legemidler
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 05 11
fast avfall som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall enn det nevnt i
07 05 13
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av fettstoffer,
smøremidler, såpe,
rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

*07 06 04
*07 06 07
*07 06 08
*07 06 09
*07 06 10
*07 06 11

07 06 12
07 06 99
07 07

*07 07 01
*07 07 03
*07 07 04
*07 07 07
*07 07 08
*07 07 09
*07 07 10
*07 07 11

07 07 12
07 07 99
08

08 01
*08 01 11

andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 06 11
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av
finkjemikalier og av kjemiske
produkter som ikke er spesifisert andre steder
vandige vaskevæsker og morluter
halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter
andre organiske løsemidler,
vaskevæsker og morluter
halogenerte destillasjonsrester
og reaksjonsrester
andre destillasjonsrester og
reaksjonsrester
halogenerte filterkaker og
brukte absorbenter
andre filterkaker og brukte
absorbenter
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 07 11
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk
(PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger
avfall fra PBDB og fjerning av
malinger og lakker
maling- og lakkavfall som
inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
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08 01 12
*08 01 13

08 01 14
*08 01 15

08 01 16
*08 01 17

08 01 18
*08 01 19

08 01 20

*08 01 21
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03
08 03 07
08 03 08
*08 03 12
08 03 13
*08 03 14

70

annet maling- og lakkavfall
enn det nevnt i 08 01 11
slam av malinger og lakker
som inneholder organiske
løsemidler eller andre farlige
stoffer
annet slam av malinger og
lakker enn det nevnt i 08 01 13
vandig slam som inneholder
malinger eller lakker som
inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
annet vandig slam som
inneholder malinger og lakker
enn det nevnt i 08 01 15
avfall fra fjerning av malinger
eller lakker som inneholder
organiske løsemidler eller
andre farlige stoffer
annet avfall fra fjerning av
malinger eller lakker enn det
nevnt i 08 01 17
vandige suspensjoner som
inneholder malinger eller
lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre
farlige stoffer
andre vandige suspensjoner
som inneholder malinger eller
lakker enn dem nevnt i 08 01
19
maling- eller lakkfjerneravfall
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder
keramiske materialer)
avfall av pulverbaserte overflatebelegg
vandig slam som inneholder
keramiske materialer
vandige suspensjoner som
inneholder keramiske materialer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av trykkfarger
vandig slam som inneholder
trykkfarger
vandig flytende avfall som
inneholder trykkfarger
trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer
annet trykkfargeavfall enn det
nevnt i 08 03 12
trykkfargeslam som inneholder
farlige stoffer

08 03 15
*08 03 16
*08 03 17
08 03 18
*08 03 19
08 03 99
08 04
*08 04 09

08 04 10
*08 04 11

08 04 12
*08 04 13

08 04 14

*08 04 15

08 04 16

*08 04 17
08 04 99
08 05
*08 05 01
09
09 01
*09 01 01

annet trykkfargeslam enn det
nevnt i 08 03 14
avfall av etsende væske brukt i
grafisk produksjon
toneravfall som inneholder
farlige stoffer
annet toneravfall enn det nevnt
i 08 03 17
dispergert olje
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler)
avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller
andre farlige stoffer
annet avfall av klebemidler og
tetningsmasse enn det nevnt i
08 04 09
slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller
andre farlige stoffer
annet slam av klebemidler og
tetningsmasse enn det nevnt i
08 04 11
vandig slam som inneholder
klebemidler eller tetningsmasse
som inneholder organiske
løsemidler eller andre farlige
stoffer
annet vandig slam som
inneholder klebemidler eller
tetningsmasse enn det nevnt i
08 04 13
vandig flytende avfall som
inneholder klebemidler eller
tetningsmasse som inneholder
organiske løsemidler eller
andre farlige stoffer
annet vandig flytende avfall
som inneholder klebemidler
eller tetningsmasse enn det
nevnt i 08 04 15
harpiksolje
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall som ikke spesifisert
andre steder i 08
avfall av isocyanater
Avfall fra fotografisk industri
avfall fra fotografisk industri
vannbaserte
fremkallingsvæsker og aktivatorvæsker

*09 01 02
*09 01 03
*09 01 04
*09 01 05
*09 01 06
09 01 07
09 01 08
09 01 10
*09 01 11
09 01 12
*09 01 13

09 01 99
10
10 01
10 01 01
10 01 02
10 01 03
*10 01 04
10 01 05
10 01 07
*10 01 09
*10 01 13
*10 01 14

vannbaserte
fremkallingsvæsker for offsetplater
løsemiddelbaserte
fremkallingsvæsker
fikserbad
blekebad og bleke-/fikserbad
avfall som inneholder sølv fra
behandling på produksjonsstedet av fotografisk avfall
fotografisk film og papir som
inneholder sølv eller sølvforbindelser
fotografisk film og papir uten
sølv eller sølvforbindelser
kameraer for engangsbruk uten
batterier
kameraer for engangsbruk med
batterier nevnt i 16 06 01, 16
06 02 eller 16 06 032
andre kameraer for engangsbruk med batterier enn dem
nevnt i 09 01 11
annet vandig flytende avfall fra
gjenvinning av sølv på produksjonsstedet enn det nevnt i 09
01 06
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra varmebehandlingsprosesser
avfall fra kraftverk og andre
forbrenningsanlegg (unntatt
kategori 19)
bunnaske, slagg og kjelstøv
(unntatt kjelstøv nevnt i 10 01
04)
flygeaske fra forbrenning av
kull
flygeaske fra forbrenning av
torv og ubehandlet trevirke
flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje
fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass
kalsiumbasert reaksjonsavfall i
form av slam fra avsvovling av
røykgass
svovelsyre
flygeaske fra emulgerte
hydrokarboner brukt som
brensel
bunnaske, slagg og kjelstøv fra
samforbrenning som inneholder farlige stoffer

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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10 01 15
*10 01 16
10 01 17
*10 01 18
10 01 19
*10 01 20

10 01 21
*10 01 22
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
*10 02 07
10 02 08
10 02 10
*10 02 11
10 02 12
*10 02 13
10 02 14
10 02 15
10 02 99

annen bunnaske og annet slagg
og kjelstøv fra samforbrenning
enn dem nevnt i 10 01 14
flygeaske fra samforbrenning
som inneholder farlige stoffer
annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01
16
avfall fra rensing av røykgass
som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra rensing av
røykgass enn det nevnt i 10 01
05, 10 01 07 og 10 01 18
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 10 01 20
vandig slam fra kjelerensing
som inneholder farlige stoffer
annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01
22
sand fra virvelsjikt
avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte
kraftverk
avfall fra kjølevannbehandling
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra jern- og stålindustri
avfall fra slaggbehandling
ubehandlet slagg
fast avfall fra behandling av
avgasser som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling
av avgasser enn det nevnt i 10
02 07
glødeskall
avfall fra kjølevannbehandling
som inneholder olje
annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02
11
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som
inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra
behandling av avgasser enn det
nevnt i 10 02 13
annet slam og filterkaker
avfall som ikke er spesifisert
andre steder

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

10 03
10 03 02
*10 03 04
10 03 05
*10 03 08
*10 03 09
*10 03 15

10 03 16
*10 03 17
10 03 18
*10 03 19
10 03 20
*10 03 21
10 03 22
*10 03 23
10 03 24
*10 03 25
10 03 26
*10 03 27
10 03 28
*10 03 29
10 03 30
10 03 99

avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon
anodeavfall
slagg fra primærproduksjon
avfall av aluminiumoksid
saltslagg fra sekundærproduksjon
svart dross fra sekundærproduksjon
avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige
mengder brannfarlig gass ved
kontakt med vann
annet avrakingsslagg enn det
nevnt i 10 03 15
tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
annet karbonholdig avfall fra
produksjon av anoder enn det
nevnt i 10 03 17
støv fra filtrering av røykgass
som inneholder farlige stoffer
annet støv fra filtrering av
røykgass enn det nevnt i 10 03
19
andre partikler og annet støv
(herunder kulemøllestøv) som
inneholder farlige stoffer
andre partikler og annet støv
(herunder kulemøllestøv) enn
det nevnt i 10 03 21
fast avfall fra behandling av
avgasser som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling
av avgasser enn det nevnt i 10
03 23
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som
inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra
behandling av avgasser enn det
nevnt i 10 03 25
oljeholdig avfall fra kjølevannbehandling
annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03
27
avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som
inneholder farlige stoffer
annet avfall fra behandling av
saltslagg og svart dross enn det
nevnt i 10 03 29
avfall som ikke er spesifisert
andre steder

10 04
*10 04 01
*10 04 02
*10 04 03
*10 04 04
*10 04 05
*10 04 06
*10 04 07
*10 04 09
10 04 10
10 04 99
10 05
10 05 01
*10 05 03
10 05 04
*10 05 05
*10 05 06
*10 05 08
10 05 09
*10 05 10

10 05 11
10 05 99
10 06
10 06 01
10 06 02
*10 06 03
10 06 04
*10 06 06
*10 06 07

avfall fra varmebasert blyproduksjon
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
dross og avrakingsslagg fra
primær- og sekundærproduksjon
kalsiumarsenat
støv fra filtrering av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av
avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
oljeholdig avfall fra behandling
av kjølevann
annet avfall fra behandling av
kjølevann enn det nevnt i 10
04 09
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av sink
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
støv fra filtrering av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av
avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
oljeholdig avfall fra behandling
av kjølevann
annet avfall fra behandling av
kjølevann enn det nevnt i 10
05 08
dross og avrakingsslagg som er
brannfarlig eller avgir farlige
mengder brannfarlig gass ved
kontakt med vann
annet dross og avrakingsslagg
enn det nevnt i 10 04 10
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra varmebasert kopperproduksjon
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
dross og avrakingsslagg fra
primær- og sekundærproduksjon
støv fra filtrering av røykgass
andre partikler og støv
fast avfall fra behandling av
avgasser
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
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*10 06 09
10 06 10
10 06 99
10 07
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
*10 07 07
10 07 08
10 07 99
10 08
10 08 04
*10 08 08
10 08 09
*10 08 10

10 08 11
*10 08 12
10 08 13
10 08 14
*10 08 15
10 08 16
*10 08 17
10 08 18
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oljeholdig avfall fra behandling
av kjølevann
annet avfall fra behandling av
kjølevann enn det nevnt i 10
06 09
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av sølv, gull og platina
slagg fra primær- og sekundærproduksjon
dross og avrakingsslagg fra
primær- og sekundærproduksjon
fast avfall fra behandling av
avgasser
andre partikler og støv
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
oljeholdig avfall fra behandling
av kjølevann
annet avfall fra behandling av
kjølevann enn det nevnt i 10
07 07
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-jernholdige
metaller
partikler og støv
saltslagg fra primær- og
sekundærproduksjon
annet slagg
dross og avrakingsslagg som er
brannfarlig eller avgir farlige
mengder brannfarlig gass ved
kontakt med vann
annet dross og avrakingsslagg
enn det nevnt i 10 08 10
tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder
annet karbonholdig avfall fra
produksjon av anoder enn det
nevnt i 10 08 12
anodeavfall
støv fra filtrering av røykgass
som inneholder farlige stoffer
annet støv fra filtrering av
røykgass enn det nevnt i 10 08
15
slam og filterkaker fra behandling av avgasser som
inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra
behandling av avgasser enn det
nevnt i 10 08 17

*10 08 19
10 08 20
10 08 99
10 09
10 09 03
*10 09 05
10 09 06

*10 09 07
10 09 08
*10 09 09
10 09 10
*10 09 11
10 09 12
*10 09 13
10 09 14
*10 09 15
10 09 16
10 09 99
10 10
10 10 03
*10 10 05
10 10 06

*10 10 07

oljeholdig avfall fra behandling
av kjølevann
annet avfall fra behandling av
kjølevann enn det nevnt i 10
08 19
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra ferrometallstøping
støpeovnsslagg
støpekjerner og støpeformer
som ikke er brukt til støping og
som inneholder farlige stoffer
andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til
støping enn dem nevnt i 10 09
05
støpekjerner og støpeformer
som er brukt til støping og som
inneholder farlige stoffer
andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping
enn dem nevnt i 10 09 07
støv fra filtrering av røykgass
som inneholder farlige stoffer
annet støv fra filtrering av
røykgass enn det nevnt i 10 09
09
andre partikler som inneholder
farlige stoffer
andre partikler enn dem nevnt i
10 09 11
bindemiddelavfall som
inneholder farlige stoffer
annet bindemiddelavfall enn
det nevnt i 10 09 13
avfall av sprekkindikatorvæske
som inneholder farlige stoffer
annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09
15
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra støping av ikke-jernholdige metaller
støpeovnsslagg
støpekjerner og støpeformer
som ikke er brukt til støping og
som inneholder farlige stoffer
andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til
støping enn dem nevnt i 10 10
05
støpekjerner og støpeformer
som er brukt til støping og som
inneholder farlige stoffer

10 10 08
*10 10 09
10 10 10
*10 10 11
10 10 12
*10 10 13
10 10 14
*10 10 15
10 10 16
10 10 99
10 11
10 11 03
10 11 05
*10 11 09
10 11 10
*10 11 11

10 11 12
*10 11 13
10 11 14
*10 11 15
10 11 16
*10 11 17
10 11 18

andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping
enn dem nevnt i 10 10 07
støv fra filtrering av røykgass
som inneholder farlige stoffer
annet støv fra filtrering av
røykgass enn det nevnt i 10 10
09
andre partikler som inneholder
farlige stoffer
andre partikler enn dem nevnt i
10 10 11
bindemiddelavfall som
inneholder farlige stoffer
annet bindemiddelavfall enn
det nevnt i 10 10 13
avfall av sprekkindikatorvæske
som inneholder farlige stoffer
annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10
15
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra produksjon av glass
og glassprodukter
glassfiberavfall
partikler og støv
avfall av råstoffblanding før
varmebehandling som
inneholder farlige stoffer
annet avfall av råstoffblanding
før varmebehandling enn det
nevnt i 10 11 09
glassavfall i små partikler og
glasspulver som inneholder
tungmetaller (for eksempel fra
katodestrålerør)
annet glassavfall enn det nevnt
i 10 11 11
slam fra polering og sliping av
glass som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10
11 13
fast avfall fra behandling av
røykgass som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling
av røykgass enn det nevnt i 10
11 15
slam og filterkaker fra behandling av røykgass som
inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker fra
behandling av røykgass enn det
nevnt i 10 11 17
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*10 11 19

10 11 20

10 11 99
10 12
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
*10 12 09
10 12 10
*10 12 11
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13

10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
*10 13 09
10 13 10
10 13 11

fast avfall fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet fast avfall fra behandling
av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 10 11
19
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra produksjon av
keramikk, murstein, takstein og
byggevarer
avfall av råstoffblanding før
varmebehandling
partikler og støv
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
kasserte former
avfall av keramikk, murstein,
takstein og byggevarer (etter
varmebehandling)
fast avfall fra behandling av
avgasser som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling
av avgasser enn det nevnt i 10
12 09
glaseringsavfall som inneholder tungmetaller
annet glaseringsavfall enn det
nevnt i 10 12 11
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra produksjon av
sement, kalk og gips og gjenstander og produkter fremstilt
av disse materialene
avfall av råstoffblanding før
varmebehandling
avfall fra kalsinering og lesking av kalk
partikler og støv (unntatt 10 13
12 og 10 13 13)
slam og filterkaker fra behandling av avgasser
asbestholdig avfall fra fremstilling av asbestsement
annet avfall fra fremstilling av
asbestsement enn det nevnt i
10 13 09
annet avfall av sementtbaserte
komposittmaterialer enn det
nevnt i 10 13 09 og 10 13 10
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*10 13 12
10 13 13
10 13 14
10 13 99
10 14
*10 14 01
11

11 01

*11 01 05
*11 01 06
*11 01 07
*11 01 08
*11 01 09
11 01 10
*11 01 11
11 01 12
*11 01 13
11 01 14
*11 01 15

*11 01 16
*11 01 98
11 01 99
11 02
*11 02 02

fast avfall fra behandling av
avgasser som inneholder
farlige stoffer
annet fast avfall fra behandling
av avgasser enn det nevnt i 10
13 12
betongavfall og betongslam
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra krematorier
kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser
Avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer, og
fra hydrometallurgi med ikkejernholdige metaller
avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer (f.eks.
galvaniseringsprosesser,
forsinkingsprosesser, beising,
etsing, fosfatering, alkalisk
avfetting og anodisering)
sur beis
syrer som ikke er spesifisert
andre steder
basisk beis
fosfateringsslam
slam og filterkaker som
inneholder farlige stoffer
annet slam og filterkaker enn
det nevnt i 11 01 09
skyllevann som inneholder
farlige stoffer
annet skyllevann enn det nevnt
i 11 01 11
avfettingsavfall som inneholder
farlige stoffer
annet avfettingsavfall enn det
nevnt i 11 01 13
eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder farlige
stoffer
mettede eller brukte ionebytterharpikser
annet avfall som inneholder
farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra hydrometallurgiske
prosesser med ikke-jernholdige
metaller
slam fra sinkhydrometallurgi
(herunder jarositt og goethitt)

11 02 03
*11 02 05
11 02 06
*11 02 07
11 02 99
11 03
*11 03 01
*11 03 02
11 05
11 05 01
11 05 02
*11 05 03
*11 05 04
11 05 99
12
12 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
*12 01 06

*12 01 07
*12 01 08
*12 01 09
*12 01 10
*12 01 12
12 01 13

avfall fra produksjon av anoder
for vandige elektrolyseprosesser
avfall fra kopperbaserte
hydrometallurgiske prosesser
som inneholder farlige stoffer
annet avfall fra kopperbaserte
hydrometallurgiske prosesser
enn det nevnt i 11 02 05
annet avfall som inneholder
farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
slam og fast avfall fra herdeprosesser
cyanidholdig avfall
annet avfall
avfall fra varmforsinkingsprosesser
hardsink
sinkaske
fast avfall fra behandling av
avgasser
brukt flussmiddel
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall fra forming og fysisk og
mekanisk overflatebehandling
av metaller og plast
avfall fra forming og fysisk og
mekanisk overflatebehandling
av metaller og plast
filspon og dreiespon av ferrometaller
støv og partikler av ferrometaller
filspon og dreiespon av ikkejernholdige metaller
støv og partikler av ikke-jernholdige metaller
plastspon
mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener
(unntatt emulsjoner og løsninger)
mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt
emulsjoner og løsninger)
bearbeidingsemulsjoner og løsninger som inneholder halogener
bearbeidingsemulsjoner og løsninger uten halogener
syntetiske bearbeidingsoljer
voks- og fettavfall
sveiseavfall
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*12 01 14
12 01 15
*12 01 16
12 01 17
*12 01 18
*12 01 19
*12 01 20
12 01 21
12 01 99
12 03
*12 03 01
*12 03 02
13
13 01
*13 01 01
*13 01 04
*13 01 05
*13 01 09
*13 01 10
*13 01 11
*13 01 12
*13 01 13
13 02
*13 02 04
*13 02 05
*13 02 06
*13 02 07
*13 02 08
13 03
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bearbeidingsslam som
inneholder farlige stoffer
annet bearbeidingsslam enn det
nevnt i 12 01 14
avfall fra sandblåsing som
inneholder farlige stoffer
annet avfall fra sandblåsing
enn det nevnt i 12 01 16
oljeholdig metallslam (fra sliping og finsliping)
biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje
brukte slipegjenstander og
slipematerialer som inneholder
farlige stoffer
andre brukte slipegjenstander
og slipematerialer enn dem
nevnt i 12 01 20
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra avfettingsprosesser
med vann og damp (unntatt 11)
vandige rengjøringsvæsker
avfall fra dampavfetting
Avfall av oljer og flytende
brensel (unntatt matoljer og 05,
12 og 19)
avfall av hydrauliske oljer
hydrauliske oljer som
inneholder PCB
klorerte emulsjoner
ikke-klorerte emulsjoner
mineralbaserte klorerte
hydrauliske oljer
mineralbaserte ikke-klorerte
hydrauliske oljer
syntetiske hydrauliske oljer
biologisk lett nedbrytbare
hydrauliske oljer
andre hydrauliske oljer
avfall av motoroljer, giroljer og
smøreoljer
mineralbaserte klorerte
motoroljer, giroljer og smøreoljer
mineralbaserte ikke-klorerte
motoroljer, giroljer og smøreoljer
syntetiske motoroljer, giroljer
og smøreoljer
biologisk lett nedbrytbare
motoroljer, giroljer og smøreoljer
andre motoroljer, giroljer og
smøreoljer
avfall av transformatoroljer og
varmeoverførende oljer

*13 03 01
*13 03 06

*13 03 07
*13 03 08
*13 03 09
*13 03 10
13 04
*13 04 01
*13 04 02
*13 04 03
13 05
*13 05 01
*13 05 02
*13 05 03
*13 05 06
*13 05 07
*13 05 08
13 07
*13 07 01
*13 07 02
*13 07 03
13 08
*13 08 01
*13 08 02
*13 08 99
14
14 06
*14 06 01
*14 06 02
*14 06 03

transformatoroljer og
varmeoverførende oljer som
inneholder PCB
andre mineralbaserte klorerte
transformatoroljer og
varmeoverførende oljer enn
dem nevnt i 13 03 01
mineralbaserte ikke-klorerte
transformatoroljer og
varmeoverførende oljer
syntetiske transformatoroljer
og varmeoverførende oljer
biologisk lett nedbrytbare
transformatoroljer og
varmeoverførende oljer
andre transformatoroljer og
varmeoverførende oljer
bunnoljer
bunnoljer fra fart på innlands
vannveier
bunnoljer fra moloavløp
bunnoljer fra andre typer skipsfart
innhold i vann/olje-separatorer
fast avfall fra sandfang og
olje/vann-separatorer
slam fra olje/vann-separatorer
slam fra oljeutskillere
olje fra olje/vann-separatorer
oljeholdig vann fra olje/vannseparatorer
blandet avfall fra sandfang og
olje/vann-separatorer
avfall av flytende brensel
fyringsolje og dieselolje
bensin
annet brensel (herunder
blandinger)
oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder
avsaltingsslam eller -emulsjoner
andre emulsjoner
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
Avfall av organiske løsemidler,
kjølemidler og drivmidler
(unntatt 07 og 08)
avfall av organiske løsemidler,
kjølemidler og drivmidler for
skum eller aerosoler
klorfluorkarboner, HKFK,
HFK3
andre halogenerte løsemidler
og løsemiddelblandinger
andre løsemidler og løsemiddelblandinger

*14 06 04
*14 06 05
15

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
*15 01 10
*15 01 11

15 02
*15 02 02

15 02 03

16
16 01

16 01 03
*16 01 04
16 01 06
*16 01 07
*16 01 08

slam eller fast avfall som
inneholder halogenerte løsemidler
slam eller fast avfall som
inneholder andre løsemidler
Emballasjeavfall, absorbenter,
tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er
spesifisert andre steder
emballasje (herunder separat
innsamlet kommunalt emballasjeavfall)
emballasje av papir og
papp/kartong
emballasje av plast
emballasje av tre
emballasje av metall
emballasje av komposittmateriale
blandet emballasje
emballasje av glass
emballasje av tekstil
emballasje som inneholder
rester av eller er forurenset av
farlige stoffer
emballasje av metall som
inneholder et farlig, fast porøst
materiale (f.eks. asbest), herunder tomme trykkbeholdere
absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy
absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som
ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy
som er forurenset av farlige
stoffer
andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 15 02
02
Avfall som ikke er spesifisert
andre steder i listen
kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder
terrenggående kjøretøyer) og
avfall fra demontering av
kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt
13, 14, 16 06 og 16 08)
kasserte dekk
kasserte kjøretøyer4
kasserte kjøretøyer som
inneholder verken væsker eller
andre farlige komponenter
oljefiltre
kvikksølvholdige komponenter
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*16 01 09
*16 01 11
16 01 12
*16 01 13
*16 01 14
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
*16 01 21
16 01 22
16 01 99
16 02
*16 02 09
*16 02 10

*16 02 11
*16 02 12
*16 02 13

16 02 14
*16 02 15
16 02 16
16 03
*16 03 03
16 03 04
*16 03 05
16 03 06

komponenter som inneholder
PCB
bremsebelegg som inneholder
asbest
andre typer bremsebelegg enn
dem nevnt i 16 01 11
bremsevæske
frostvæske som inneholder
farlige stoffer
annen frostvæske enn den
nevnt i 16 01 14
tanker til flytende gass
ferrometall
ikke-jernholdig metall
plast
glass
andre farlige komponenter enn
dem nevnt i 16 01 07 - 16 01
11 og i 16 01 13 og 16 01 14
komponenter som ikke er spesifisert andre steder
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB2
annet kassert utstyr som
inneholder eller er forurenset
av PCB enn det nevnt i 16 02
092
kassert utstyr som inneholder
klorfluorkarboner, HKFK,
HFK3,5
kassert utstyr som inneholder
fri asbest2
annet kassert utstyr som
inneholder farlige komponenter
enn det nevnt i 16 02 09 - 16
02 122
annet kassert utstyr enn det
nevnt i 16 02 09 - 16 02 13
farlige komponenter som er
fjernet fra kassert utstyr
andre komponenter fjernet fra
kassert utstyr enn dem nevnt i
16 02 15
frasorterte produksjonsserier
og ubrukte produkter
uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer
annet uorganisk avfall enn det
nevnt i 16 03 03
organisk avfall som inneholder
farlige stoffer
annet organisk avfall enn det
nevnt i 16 03 05

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

16 05
*16 05 04
16 05 05
*16 05 06

*16 05 07
*16 05 08
16 05 09
16 06
*16 06 01
*16 06 02
*16 06 03
16 06 04
16 06 05
*16 06 06
16 07
*16 07 08
*16 07 09
16 07 99
16 08
16 08 01

*16 08 02

16 08 03

16 08 04

gass i trykkbeholdere og
kasserte kjemikalier
gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder
farlige stoffer
annen gass i trykkbeholdere
enn den nevnt i 16 05 04
laboratoriekjemikalier som
består av eller inneholder
farlige stoffer, herunder
blandinger av laboratoriekjemikalier
kasserte uorganiske kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer
kasserte organiske kjemikalier
som består av eller inneholder
farlige stoffer
andre kasserte kjemikalier enn
dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07
eller 16 05 08
batterier og akkumulatorer
blybatterier
Ni-Cd-batterier
batterier som inneholder
kvikksølv
alkaliske batterier (unntatt 16
06 03)
andre batterier og akkumulatorer
separat innsamlet elektrolytt
fra batterier og akkumulatorer
avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og tønner (unntatt kategori 05 og 13)
oljeholdig avfall
avfall som inneholder andre
farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
brukte katalysatorer
Brukte katalysatorer som
inneholder gull, sølv, rhenium,
rodium, palladium, iridium
eller platina (unntatt 16 08 07)
brukte katalysatorer som
inneholder farlige overgangsmetaller6 eller overgangsmetallforbindelser
brukte katalysatorer som
inneholder overgangsmetaller
eller overgangsmetallforbindelser som ikke er spesifisert andre steder
brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt
16 08 07)

*16 08 05
*16 08 06
*16 08 07
16 09
*16 09 01
*16 09 02
*16 09 03
*16 09 04
16 10
*16 10 01
16 10 02
*16 10 03
16 10 04
16 11
*16 11 01

16 11 02

*16 11 03

16 11 04

*16 11 05

16 11 06

16 50
*16 50 71

brukte katalysatorer som
inneholder fosforsyre
væsker som har vært brukt som
katalysator
brukte katalysatorer som er
forurenset av farlige stoffer
oksiderende stoffer
permangater, f.eks. kaliumpermanganat
kromater, f.eks. kaliumkromat,
kalium- eller natriumdikromat
peroksider, f.eks. hydrogenperoksid
oksiderende stoffer som ikke er
spesifisert andre steder
vandig flytende avfall som skal
behandles eksternt
vandig flytende avfall som
inneholder farlige stoffer
annet vandig flytende avfall
enn det nevnt i 16 10 01
vandige konsentrater som
inneholder farlige stoffer
andre vandige konsentrater enn
dem nevnt i 16 10 03
brukte fôringer og ildfaste
materialer
karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder
farlige stoffer
andre karbonbaserte fôringer
og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem
nevnt i 16 11 01
andre fôringer og ildfaste
materialer fra metallurgiske
prosesser som inneholder
farlige stoffer
andre fôringer og ildfaste
materialer fra metallurgiske
prosesser enn dem nevnt i 16
11 03
fôringer og ildfaste materialer
fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder farlige stoffer
andre fôringer og ildfaste
materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem nevnt
i 16 11 05
ilandført avfall fra oljeboring/produksjon
oljebasert borevæske (enhver
borevæske som inneholder olje
eller oljeemulsjon av mineralopprinnelse)
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*16 50 72

*16 50 73
*16 50 74
*16 50 75
*16 50 76
*16 50 77
*16 50 78
17

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
*17 01 06

17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
*17 02 04
17 03
*17 03 01
17 03 02
*17 03 03
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07

76

oljekontaminert borekaks
(utboret bergmasse fra boring
med oljebasert borevæske, >
1% olje på kaks)
kjemikalieblandinger
u/halogen og tungmetaller
kjemikalieblandinger med
halogen
kjemikalieblandinger med
tungmetaller
rene
kjemikalier/kjemikalierester
u/halogen og tungmetaller
rene kjemikalier med halogen
og kjemikalierester med halogen (Cl, F, Br)
rene kjemikalier med tungmetaller og kjemikalierester med
tungmetaller
Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser)
betong, murstein, takstein,
keramikk
betong
murstein
takstein og keramikk
blandinger eller frasorterte
fraksjoner av betong, murstein,
takstein og keramikk som
inneholder farlige stoffer
andre blandinger av betong,
murstein, takstein og keramikk
enn dem nevnt i 17 01 06
tre, glass og plast
tre
glass
plast
tre, glass og plast som
inneholder eller er forurenset
av farlige stoffer
bitumenblandinger, kulltjære
og tjæreprodukter
bitumenblandinger som
inneholder kulltjære
andre bitumenblandinger enn
dem nevnt i 17 03 01
kulltjære og tjæreprodukter
metaller (herunder legeringer)
kopper, bronse, messing
aluminium
bly
sink
jern og stål
tinn
metaller i blanding

*17 04 09
*17 04 10
17 04 11
17 05

*17 05 03
17 05 04
*17 05 05
17 05 06
*17 05 07
17 05 08
17 06
*17 06 01
*17 06 03
17 06 04
*17 06 05
17 08
*17 08 01
17 08 02
17 09
*17 09 01
*17 09 02

*17 09 03

metallavfall som er forurenset
av farlige stoffer
kabler som inneholder olje,
kulltjære eller andre farlige
stoffer
andre kabler enn dem nevnt i
17 04 10
jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam
jord og stein som inneholder
farlige stoffer
annen jord og stein enn den
nevnt i 17 05 03
mudringsslam som inneholder
farlige stoffer
annet mudringsslam enn det
nevnt i 17 05 05
jernbaneballast som inneholder
farlige stoffer
annen jernbaneballast enn den
nevnt i 17 05 07
isolasjonsmaterialer og
asbestholdige byggematerialer
asbestholdige isolasjonsmaterialer
andre isolasjonsmaterialer som
består av eller inneholder
farlige stoffer
andre isolasjonsmaterialer enn
dem nevnt i 17 06 01 og 17 06
03
asbestholdige byggematerialer
gipsbaserte byggematerialer
gipsbaserte byggematerialer
som er forurenset av farlige
stoffer
andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01
annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid
kvikksølvholdig avfall fra
bygge- og rivingsarbeid
avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB
(f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass,
kondensatorer som inneholder
PCB)
annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet
avfall) som inneholder farlige
stoffer

17 09 04

18

18 01

18 01 04

*18 01 06
18 01 07
*18 01 10
18 02
18 02 03

*18 02 05
18 02 06
19

19 01
19 01 02
*19 01 05
*19 01 06
*19 01 07
*19 01 10

annet blandet avfall fra byggeog rivingsarbeid enn det nevnt
i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09
03
Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling
og/eller tilhørende forskning
(unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte
tilknytning til medisinsk
behandling)
avfall fra fødeavdelinger og fra
diagnose, behandling eller
forebygging av sykdom hos
mennesker
avfall der håndtering ikke er
underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner (f.eks. forbindinger,
gipsbandasjer, sengetøy, klær
til engangsbruk, bleier)
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer
andre kjemikalier enn dem
nevnt i 18 01 06
amalgamavfall fra tannbehandling
avfall fra forskning, diagnose,
behandling eller forebygging
av sykdom hos dyr
avfall der håndtering ikke
underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner
kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer
andre kjemikalier enn dem
nevnt i 18 02 05
Avfall fra avfallsbehandlingsanlegg og eksterne
avløpsrenseanlegg og fra fremstilling av drikkevann og vann
til industriell bruk
avfall fra forbrenning eller
pyrolyse av avfall
jernholdige materialer utskilt
fra bunnaske
filterkaker fra behandling av
avgasser
vandig flytende avfall fra
behandling av avgasser og
annet vandig flytende avfall
fast avfall fra behandling av
avgasser
brukt aktivt kull fra behandling
av røykgass

Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
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*19 01 11
19 01 12
*19 01 13
19 01 14
*19 01 15
19 01 16
*19 01 17
19 01 18
19 01 19
19 01 99
19 02

19 02 03
*19 02 04
*19 02 05
19 02 06
*19 02 07
*19 02 08
*19 02 09
19 02 10
*19 02 11
19 02 99
19 03
*19 03 04
19 03 05
*19 03 06
19 03 07
19 04
19 04 01

bunnaske og slagg som
inneholder farlige stoffer
annen bunnaske og slagg enn
dem nevnt i 19 01 11
flygeaske som inneholder
farlige stoffer
annen flygeaske enn den nevnt
i 19 01 13
kjelstøv som inneholder farlige
stoffer
annet kjelstøv enn det nevnt i
19 01 15
pyrolyseavfall som inneholder
farlige stoffer
annet pyrolyseavfall enn det
nevnt i 19 01 17
sand fra virvelsjiktovner
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra fysisk-kjemisk
behandling av avfall (herunder
fjerning av krom, fjerning av
cyanid, nøytralisering)
ferdigblandet avfall som består
av bare ikke-farlig avfall
ferdigblandet avfall der minst
én type avfall er farlig
slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlig
avfall
annet slam fra fysisk-kjemisk
behandling enn det nevnt i 19
02 05
olje og konsentrater fra separering
brennbart flytende avfall som
inneholder farlige stoffer
fast brennbart avfall som
inneholder farlige stoffer
annet brennbart avfall enn det
nevnt i 19 02 08 og 19 02 09
annet avfall som inneholder
farlige stoffer
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
stabilisert/herdet avfall7
avfall oppført som farlig,
delvis stabilisert8
annet stabilisert avfall enn det
nevnt i 19 03 04
avfall oppført som farlig,
herdet
annet herdet avfall enn det
nevnt i 19 03 06
forglasset avfall og avfall fra
forglassing
forglasset avfall
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*19 04 02
*19 04 03
19 04 04
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
19 06
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 07
*19 07 02
19 07 03
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
*19 08 06
*19 08 07
*19 08 08
19 08 09
*19 08 10

flygeaske og annet avfall fra
behandling av røykgass
ikke-forglasset fast fase
vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall
avfall fra aerob behandling av
fast avfall
ikke-kompostert fraksjon av
kommunalt avfall og lignende
avfall
ikke-kompostert fraksjon av
animalsk og vegetabilsk avfall
kompost som ikke er i samsvar
med spesifikasjonene
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra anaerob behandling
av avfall
avlut fra anaerob behandling
av kommunalt avfall
fermenteringsrest fra anaerob
behandling av kommunalt
avfall
avlut fra anaerob behandling
av animalsk og vegetabilsk
avfall
fermenteringsrest fra anaerob
behandling av animalsk og
vegetabilsk avfall
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
sigevann fra fyllplasser9
sigevann fra fyllplasser som
inneholder farlige stoffer
annet sigevann fra fyllplasser
enn det nevnt i 19 07 02
avfall fra avløpsrenseanlegg
som ikke er spesifisert andre
steder
ristgods
sandfangavfall
slam fra behandling av
avløpsvann fra byområder
mettede eller brukte ionebytterharpikser
løsninger og slam fra
regenerering av ionebyttere
avfall fra membransystemer
som inneholder tungmetaller
blandinger av fett og olje fra
olje/vann-separering som
inneholder matolje og matfett
andre blandinger av fett og olje
fra olje/vann-separering enn
dem nevnt i 19 08 09

*19 08 11
19 08 12
*19 08 13
19 08 14
19 08 99
19 09
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 06
19 09 99
19 10
19 10 01
19 10 02
*19 10 03
19 10 04
*19 10 05
19 10 06
19 11
*19 11 01
*19 11 02
*19 11 03
*19 11 04
*19 11 05

19 11 06
*19 11 07
19 11 99

slam som inneholder farlige
stoffer fra biologisk behandling
av spillvann fra industri
annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri
enn det nevnt i 19 08 11
slam som inneholder farlige
stoffer fra annen behandling av
spillvann fra industri
annet slam fra annen behandling av spillvann fra industri
enn det nevnt i 19 08 13
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra fremstilling av
drikkevann eller vann til industriell bruk
fast avfall fra første filtrering
og fra siling
slam fra vannklaring
avkarboneringsslam
brukt aktivt kull
mettede eller brukte ionebytterharpikser
løsninger og slam fra
regenerering av ionebyttere
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
avfall fra oppmaling av metallholdig avfall
avfall av jern og stål
ikke-jernholdig avfall
lett fraksjon og støv som
inneholder farlige stoffer
annen lett fraksjon og støv enn
dem nevnt i 19 10 03
andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer
andre fraksjoner enn dem
nevnt i 19 10 05
avfall fra regenerering av olje
brukte filtreringsleirer
syreholdig tjære
vandig flytende avfall
avfall fra rensing av brenselolje med baser
slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra behandling av
avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 19 11 05
avfall fra rensing av røykgass
avfall som ikke er spesifisert
andre steder
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19 12

19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
*19 12 06
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
*19 12 11

19 12 12

19 13
*19 13 01
19 13 02
*19 13 03
19 13 04
*19 13 05
19 13 06

78

avfall fra mekanisk behandling
av avfall (f.eks. sortering,
knusing, komprimering, pelletering) som ikke er spesifisert
andre steder
papir og papp/kartong
ferrometall
ikke-jernholdig metall
plast og gummi
glass
tre som inneholder farlige stoffer
annet tre enn det nevnt i 19 12
06
tekstil
mineraler (f.eks. sand, stein)
brennbart avfall (avfallsbasert
brensel)
annet avfall (herunder
blandinger av materialer) fra
mekanisk behandling av avfall
som inneholder farlige stoffer
annet avfall (herunder
blandinger av materialer) fra
mekanisk behandling av avfall
enn det nevnt i 19 12 11
avfall fra remediering av jord
og grunnvann
fast avfall fra remediering av
jord som inneholder farlige
stoffer
annet fast avfall fra remediering av jord enn det nevnt i 19
13 01
slam fra remediering av jord
som inneholder farlige stoffer
annet slam fra remediering av
jord enn det nevnt i 19 13 03
slam fra remediering av grunnvann som inneholder farlige
stoffer
annet slam fra remediering av
grunnvann enn det nevnt i 19
13 05

*19 13 07

19 13 08

20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
*20 01 13
*20 01 14
*20 01 15
*20 01 17
*20 01 19
*20 01 21
*20 01 23
20 01 25
*20 01 26
*20 01 27
20 01 28

*20 01 29
20 01 30

vandig flytende avfall og
vandige konsentrater fra remediering av grunnvann som
inneholder farlige stoffer
annet vandig flytende avfall og
vandige konsentrater fra remediering av grunnvann enn det
nevnt i 19 13 07
Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall
fra handel, industri og institusjoner) herunder separat
innsamlede fraksjoner
separat innsamlede fraksjoner
(unntatt 15 01)
papir og papp/kartong
glass
biologisk nedbrytbart kjøkkenog kantineavfall
klær
tekstiler
løsemidler
syrer
baser
fotografiske kjemikalier
pesticider
lysstoffrør2 og annet
kvikksølvholdig avfall
kassert utstyr som inneholder
klorfluorkarboner10
matolje og matfett
annen olje og annet fett enn det
nevnt i 20 01 25
maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som
inneholder farlige stoffer
annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og
harpikser enn dem nevnt i 20
01 27
rengjøringsmidler som
inneholder farlige stoffer
andre rengjøringsmidler enn
dem nevnt i 20 01 29

*20 01 33

20 01 34
*20 01 35

20 01 36
*20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

batterier og akkumulatorer som
omfattes av 16 06 01, 16 06 02
eller 16 06 03 og usorterte batterier og akkumulatorer som
inneholder slike batterier
andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33
annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i
20 01 21 og 21 01 23 som
inneholder farlige komponenter2
annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i
20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35
tre som inneholder farlige stoffer
annet tre enn det nevnt i 20 01
37
plast
metall
avfall fra skorsteinsfeiing
andre fraksjoner som ikke er
spesifisert andre steder
hage- og parkavfall (herunder
gravlundsavfall)
biologisk nedbrytbart avfall
jord og stein
annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart
annet kommunalt avfall
blandet kommunalt avfall
torgavfall
avfall fra gaterengjøring
slam fra septiktanker
avfall fra kloakkrensing
voluminøst avfall
kommunalt avfall som ikke er
spesifisert andre steder
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0 Vedlegg 1 endret ved forskrifter 16 nov 2006 nr. 1287,
21 juni 2010 nr. 1073.
1 Eksplosivt og smittefarlig avfall er omfattet av EØSavtalens liste over farlig avfall, men ikke av forskrift om
farlig avfall, og er således fjernet fra avfallslisten.
Eksplosivt avfall er regulert av Justis- og politidepartementet, mens smittefarlig avfall er regulert gjennom
forskrift 11. oktober 2005 nr. 1196 om smittefarlig avfall
fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.
2 For denne avfallstypen gjelder også kapittel 1 om
kasserte elektriske og elektroniske produkter.
3 Klorfluorkarboner (KFK) og HKFK reguleres også i
forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av
helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften).
4 For denne avfallstypen gjelder også kapittel 4 om
kasserte kjøretøy. I henhold til kapittel 4 trenger ikke
godkjente biloppsamlingsplasser særskilt tillatelse etter
kapittel 11 om farlig avfall for håndtering av bilvrak. Ved
viderelevering av enkeltkomponenter som farlig avfall
gjelder kapittel 11 fullt ut.
5 Kasserte kuldemøbler som inneholder klorfluorkarboner
(KFK), HKFK og HFK reguleres også i kapittel 1 om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. For annet
utstyr som inneholder KFK og HKFK, se fotnote 3.
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6 For denne avfallstypen menes med overgangsmetaller
følgende: scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber,
yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, krom, jern, nikkel,
sink, zirkonium, molybden og tantal. Disse metallene eller
deres forbindelser er farlige dersom de er klassifisert som
farlige stoffer. Klassifikasjonen av farlige stoffer skal
avgjøre hvilke av disse overgangsmetallene og hvilke overgangsmetallforbindelser som er farlige.
7 Ved stabiliseringsprosessen endres farlighetsgraden til
avfallets bestanddeler, slik at farlig avfall omdannes til
ufarlig avfall. Gjennom herdingsprosessen endres bare
avfallets fysiske tilstand (f.eks. fra flytende til fast) ved
hjelp av tilsetningsstoffer, uten at avfallets kjemiske egenskaper endres.
8 En type avfall anses som delvis stabilisert dersom farlige
bestanddeler som etter stabiliseringsprosessen ikke er blitt
fullstendig omdannet til ikke-farlige, kan bli sluppet ut i
miljøet på kort, mellomlang og lang sikt.
9 Gjelder kun sigevann som omfattes av avfallsdefinisjonen, jf. forurensningsloven § 27.
10 For kasserte kuldemøbler som inneholder klorfluorkarboner (KFK) gjelder også kapittel 1 om kasserte elektriske
og elektroniske produkter.
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