
Foto: Glen Musk

Avfallshåndtering og 
utslipp fra laboratorier

Vannringen,14. februar 2019

Camilla Sandvik Grande

Ingebjørg Svindland



Hva skal vi se 
nærmere på?

• Ikke-farlig avfall

• Hva er farlig avfall?

-Koblingen til CLP

-Nye grenseverdier for miljøfarlig 

avfall                  

• Krav til håndtering

• Krav til levering

• Krav til elektronisk deklarering, 

Avfallsdeklarering.no

• Avløp/utslippsvurderinger
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Avfall − ikke-farlig

• Leveres til lovlig avfallsmottak

• Kildesortering en fordel

Foto: Miljødirektoratet
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Farlig avfall



Hva er farlig avfall?

• Defineres i avfallsforskriften § 11-2

• EUs avfallsliste

• Prosess og bransjeorganisert

• Koder med stjerne* er farlig avfall

• Speilinnganger

• Referanse til innhold av farlig stoff

• Definisjonen er i hovedtrekk basert på kriteriene for klassifisering og 

merking av stoffer og stoffblandinger, CLP

• Ikke helt likt noen forenklinger 



Speilinnganger

Et avfall står oppført både 

som:

• ikke-farlig, uten stjerne 

• og som farlig* 

med referanse til innhold av 

farlige stoffer 
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Eks. speilinngang



1605 − relevant underkapittel i avfallslista



Kobling til EUs kjemikalieregulering

Foto:iStock

• Henvisning til innhold av farlige stoffer i 

avfallslista viser til kriteriene for farlige stoffer i 

CLP

• Inneholder avfallet mitt farlige stoffer? 

• Sjekke klassifisering i vedlegg VI til CLP, 

farekoder

• Produktinformasjon, datablader

• Overskrides grenseverdiene i avfallsforskriften?

• Finne relevant grenseverdi i avfallsforskiften

kap. 11 vedlegg 2 og sammenligne med 

innhold



Hvor finnes klassifisering av stoffer?

• Stoffers klassifisering, farekoder 

finnes i CLP vedlegg VI:

• Se databasen C&L Inventory:

http://echa.europa.eu/information-

on-chemicals/cl-inventory-database

• Harmoniserte

• Ikke-harmoniserte
ECHAs database

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


Ikke-harmoniserte klassifiseringer

• Ikke-harmoniserte klassifiseringer kan 

også være relevante ved 

avfallsklassifisering gjerne sammen 

med annen informasjon

• Må vurderes i det enkelte tilfellet 

avhengig av bl.a. entydighet, relevans 

(form)



Grenseverdier for farlig avfall i 
avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2



Hvordan finne ut om avfall er farlig basert 
på innhold av farlige stoffer

1. Hvilke stoffer finnes i avfallet, og i hvilke konsentrasjoner?

• Kjemiske analyser

• Produktinformasjon

2. Har stoffene farlige egenskaper?

• Finn klassifisering: faresetninger/H-koder (C&L Inventory, 

produktdatablad)

3. Finn grenseverdi i avfallsforskriften for den aktuelle egenskapen 

(Hvis flere faresetninger: strengeste grense gjelder)



Veiledere om klassifisering av farlig avfall

• Klassifisering av farlig avfall basert på innhold av farlige stoffer

• EUs veileder om klassifisering av farlig avfall:

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_124_R_0001&from=EN

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/Klassifisering-av-farlig-avfall-basert-pa-innhold-av-farlige-stoffer/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_124_R_0001&from=EN


Miljøfarlig avfall, HP 14



Nye grenseverdier for miljøfarlig avfall, HP 14 
vedtatt i EU i 2018

• Samme grenseverdier som Norge har hatt

• Nytt: Summering i tilfeller der det er flere miljøfarlige stoffer  i 

avfallet

• Kan få betydning for avfallstyper like under grenseverdi for farlig 

avfall

• Er tatt inn i avfallsforskriften, kap. 11, vedlegg 2





HP 14 Miljøfarlig ─ summering innføres

Summering av stoffer med ulike miljøfare-

klassifiseringer:

[100 x Ʃc (H410) + 10 x Ʃc (H411) + Ʃc (H412) ≥ 25%]

[Ʃc (H410) + Ʃc (H411) + Ʃc (H412) + Ʃc (H413) ≥ 25%]



Endring av vedlegg 2 til avfallsforskriften 
kapittel 11

• «Fornorsker» vedlegg 2 − tar inn alle egenskapene

• Omfatter også ny beregningsmåte for miljøskadelig avfall HP 14

• Høring av endringene av vedlegg 2 kommer



Håndtering av farlig avfall



Hvilke krav stilles til 
håndtering?

Forsvarlig (§11-5)

Emballering, merking, sikring 

mot uvedkommende, 

beskyttelse mot ytre påvirkning

Ikke blande farlig avfall med 

annet avfall
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Leveringsplikt for 
virksomheter § 11-8

Oppstår når total mengde 

overstiger 1 kg 

Levering minst én gang per år

Foto: Miljødirektoratet
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Krav om levering til lovlig mottak (§ 11-8)

• Levering til den som kan håndtere 

avfallet iht. § 11-6 og 11-7 

• Levering til utenlandsk virksomhet 

iht. reglene om grensekryssende 

transport av avfall 

• Foto: 



Deklarering av farlig 

avfall



Farlig avfall skal deklareres elektronisk (§11-12)

• Virksomheter som leverer farlig avfall 

skal deklarere avfallet i 

Avfallsdeklarering.no ved levering

• NB! Virksomheten må først:

• Opprette bedriftsprofil

• Sluttbrukere

• Ev. gi fullmakt

http://www.avfallsdeklarering.no/


Foto: Miljødirektoratet

Andre kan deklarere for virksomheten etter 
fullmakt

• NB!

Merk at produsenten står ansvarlig for 

informasjonen i deklarasjonen som 

fullmaktshaver fyller ut på vegne av 

produsenten

• Produsenten har deklarasjonsplikt



Faktaark: Deklarering av farlig avfall

Kom i gang med avfallsdeklarering!

• Kort brukerveiledning: 

Kom i gang

• Faktaark:

Deklarering av farlig avfall

• Brukerstøtte:

Telefon: 951 61 748 

brukerstotte@avfallsdeklarering.no

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M550/M550.pdf
mailto:brukerstotte@avfallsdeklarering.no


Utslipp av avløpsvann 

eller håndtering av 

næringsavfall?  



Hva med flytende væske – avfall eller 
avløpsvann?



Hva er avløpsvann og hva er avfall? 

• Avløpsvann er definert i forurensningsloven § 21 annet ledd:

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

• Avfallsdefinisjonen forurensningsloven § 27 første ledd: 

Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til 

hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes ikke 

avløpsvann og avgasser



Avløpsvann eller avfall – relevante 
momenter 

• Konkret vurdering

• Dersom en væske er samlet opp over tid i 

en beholder kan det tyde på at man har å 

gjøre med et flytende avfall. 

• Skyllevann er normalt avløpsvann 

• Internkontroll 



Konklusjon?

Avfall? 

Håndtering som 

næringsavfall 

eller søknad om 

annen 

disponering

Avløpsvann?

Utslipp så lenge 

det er ok iht. 

forurensningslov

en 8 tredje ledd 

og kommunalt 

fastsatte krav 

om påslipp



Utslipp fra laboratorier 

• Laboratorier uten utslippstillatelse må gjennom risikovurderingen i 

internkontrollen vurdere hvorvidt utslippet overstiger terskelen for hva som er 

lovlig utslipp etter forurensningsloven

• Konkret vurdering om utslippet er lovlig etter § 8 tredje ledd

«Forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper 

kan finne sted uten tillatelse etter § 11»

• Vurdering av omfang og virkning av forurensningen

• Utslipp av et visst omfang av miljøgifter som kan medføre fare for 

forurensning kan være ulovlig 



Påslipp til kommunalt avløpsnett

• Har kommunen gjennom avtale eller 

forurensningsforskriften kap. 15a stilt krav til påslippet?

• Enkeltvedtak eller forskrift

• Kommunen er myndighet

• Viktig med kontakt med kommunen 



Internkontroll er viktig 

Internkontrollforskriften § 5 – krav til innholdet i internkontrollen 

• «6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 

utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene»

• Skal dokumenteres skriftlig 

• «7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 

krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen»

• skal dokumenteres skriftlig 



Internkontroll er viktig forts. 

Virksomheten må gjennom internkontroll sikre: 

1. At det kun er industrielt og sanitært avløpsvann som skal i avløpet. 

2. At avfall ikke havner i vasken/avløpet – skal håndteres som næringsavfall, 

forurensningsloven § 32. 

3.  At det ikke foregår utslipp som medfører nevneverdig skade eller ulempe, jf. 

forurensningsloven § 8 tredje ledd

4. At evt. krav til påslipp fastsatt av kommunen gjennom 

forurensningsforskriften § 15a-4 eller påslippsavtale overholdes 



Takk for oppmerksomheten!
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