
Farlig avfall
Avfallsforskriftens kapittel 11 har til formål å sikre at farlig avfall 
tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller 
skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til 
et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig 
avfall. Videre stiller forskriften krav til håndtering og oppbevaring 
av denne type avfall. Kriteriene som gjør avfall til farlig avfall er 
spesifisert i vedlegg 2 til kapittel 11 i forskriften.
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Eurofins kan tilby analyser som tilfredsstiller kravene i 
Avfallsforskriften. Vi holder oss oppdatert på grenseverdiene 
i vedlegg 2, og følger nøye med på endringer myndighetene 
gjør i listen over prioriterte stoffer slik at vi til enhver tid 
skal kunne tilby analyser i tråd med regelverket.

For prøver som skal analyseres for å vurdere om de skal 
klassifiseres som farlig avfall, er det spesielt viktig å ha 
informasjon om prøvens opprinnelse og innhold, se også 
veileder for Håndtering av farlig avfall (TA2023/2004). For 
laboratoriet sin del er det også en fordel å vite om 

nivåene i prøven forventes å være høye eller lave slik at 
prøven kan behandles på en best mulig måte gjennom 
analyseprosessen.

Analyse av avfall for å vurdere om det er farlig avfall,   
kan ofte medføre behov for mer spesielle analysemetoder 
enn det som er vanlig rutine. Det anbefales derfor å ta 
kontakt med oss for å få satt opp en avtale som er best 
mulig tilpasset de spesielle kravene disse analysene ofte 
medfører.

1. Egenskaper som gjør avfall farlig

Fareklasse/-kategori, farepiktogram Fare- og risikosetning Konsentrasjonsgrense for  hvert enkelt stoff
Ozone H420-R59 0,1 %

Aquatic. Acute 1 H400-R50 25 %

Aquatic Chronic 1 H410-R50/53 0,25 %

Aquatic. Chronic 2 H411-R51/53 2,5 %

Aquatic. Chronic 3 H412-R52/53 25 %

Aquatic. Chronic 4 H413-R53 25 %

Stoff CAS-nr. Grenseverdi
Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner 
(PCDD/PCDF)

15 μg/kg, jf. toksisitetsekvivalensfaktorene i vedlegg IV til forordning (EU) 
nr. 850/2004

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4 klorfenyl)etan) 50-29-3 50 mg/kg

Klordan 57-74-9 50 mg/kg

Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan

58-89-9
319-84-6
319-85-7
608-73-1

50 mg/kg

Dieldrin 60-57-1 50 mg/kg

Endrin 72-20-8 50 mg/kg

Heptaklor 76-44-8 50 mg/kg

Heksaklorbenzen 118-74-1 50 mg/kg

Klordekon 143-50-0 50 mg/kg

Aldrin 309-00-2 50 mg/kg

Pentaklorbenzen 608-93-5 50 mg/kg

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og andre 50 mg/kg, jf. beregningsmetodene omtalt i vedlegg IV til forordning (EU) 
nr. 850/2004

Mirex 2385-85-5 50 mg/kg

Toksafen 8001-35-2 50 mg/kg

Heksabrombifenyl 36355-01-8 50 mg/kg

Dekabromdifenyleter 1163-19-5 2500 mg/kg

Heksabromsyklododekan 25637-99-4 2500 mg/kg

2. Spesifikke grenseverdier for enkelte stoffer

Se eurofins.no for adresser til våre laboratorier




