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0  Ørjan Jamtli  
 
I forbindelse med planlagt ombygging og renovering av Undervisningsbygget ved Nordland fjernhjelpleir, 
Bjerka har Hemnes kommune besluttet å kartlegge omfanget av helse- og miljøfarlige materialer.  
Kartleggingen er utført i henhold til tegninger og er gjennomført den 5 juni 2012 av Molab as.  
 
Det er prøvetatt: 4 asbest, 7 PCB, 1 ftalat, og 6 prøver for tungmetaller.  
 
Alle rommene i bygget er kartlagt. 
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SAMMENDRAG 
 
Det er funnet asbest i gulvfliser og lim i mesteparten av arealet i 2.etg. 
  
 
Resultatet av PCB-prøvene viser at en prøve overskrider grenseverdi og kommer i kategori for ordinært 
avfall (1,0 – 50 mg/kg).  
 
 
Alle myke belegg (PVC / vinyl) som finnes i 2.etg er å betrakte som ftalatholdig og farlig avfall.  
 
Mindre fraksjoner farlig avfall som ikke er dokumentert: 
 
Veggplatene på WC kan inneholde pentaklorfenol (PCP), fuger rundt vinduer og på gulv WC kan 
inneholde klorparafin, gulvlist i plast kan inneholde bly, soilrør som inneholder bly og asbest og et rør med 
cellegummi (bromerte flammehemmere).  
 
 
For visuelt sammendrag henvises det til tegninger fra side 19 og protokoll med mengdeberegning  
side 17-19  

 

 

 

BYGNINGS- OG TILTAKSBESKRIVELSE 

 

Undervisningsbygget er satt opp ca 1958   

 Gulv Vegger Tak 

1.etg 
 

Betong/puss, 
maling 

Betong/puss, maling Betong, maling 

2.etg 
 

Betong/puss, 
rikettfliser, 
vinylbelegg, 
keramiske fliser 

Betong/puss, panel, 
respatexplater,spon 

Spon, panel 

Kaldloft Trevikre, steinull  Tretro 

Utvendig  Betong/puss, bordkledning Asfaltpapp, bølgeblikk 

 
Ingen av de helse- og miljøfarlige materialene som er påvist i bygget er av en slik karakter at de må skiftes 
ut ved normaldrift, men hvis materialene begynner å få skader må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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GENERELT FRA BYGGETEKNISK FORSKRIFTEN (TEK 10) 

§ 9-6. Avfallsplan  

(1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike 
avfallstyper og -mengder:  

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m 2 
BRA  

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket 
berører del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA  

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA  

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg 
dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.  

(2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.  

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse  

(1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, 
installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) § 11-4.  

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen 
miljøsaneringsbeskrivelse.  

(3) Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om  

a) hvem kartleggingen er utført av  

b) dato for kartleggingen  

c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent  

d) resultat av representative materialprøver og analyser  

e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type  

f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil  

g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert  

h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet  

i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert  

j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.  

§ 9-8. Avfallssortering  

       Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike 
avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.  

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall  

       For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, 
fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning 
skal dokumenteres.  
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KARTLEGGING OG MATERIALPRØVETAKING 

Kartleggingen er utført på en slik måte at alle materialer i ethvert rom blir inspisert visuelt og fysisk med 
små inngrep. Ut fra sammenligning av de ulike materialene, erfaring og kjennskap til materialbruk fra de 
forskjellige tidsepoker, taes materialprøver ut for analyse. 
 
Generelt letes det etter følgende helse- og miljøfarlige stoffer: 

 Asbest 

 PCB (Polyklorerte bifenyler) 

 PAH (Polyaromatiske hydrokarboner) 

 BFH (Bromerte flammehemmere) 

 Halon 

 CCA-trevirke (Kobber, krom, arsen) 

 KFK /HKFK (Klorfluorkarboner/ Hydroklorfluorkarboner) 

 Tungmetaller som bly, kvikksølv, kadmium etc.  

 Ftalater (mykgjører) 

 Andre helse- og miljøfarlige stoffer, eksempelvis byggkjemikalier, EE-avfall og kreosot-trevirke. 

 Klorparafiner (mykgjører og flammehemmer) 
 
 
For materialer som taes ut av bygget skal disse sorteres i henhold til denne rapport. Dette gjelder ikke 
bare for farlig avfall, men også for de andre fraksjoner som f.eks gipsplater, leca, tegl, isolasjon, 
sponplater, etc. Dette kan gå til gjenbruk eller restavfall.  
Noen av de lavkontaminerte materialene skal legges på eget deponi eller at påvist fraksjon saneres fra 
hovedmateriale, for videre sortering til rett deponi / rene masser.   

 

 
GENERELLE BEGRENSNINGER 

 
Prøvetaking er foretatt der det var mulig å komme til. Under en eventuell riving kan det dukke opp 
materialer som ikke har vært tilgjengelig under prøvetakingen.  
Dersom det er mistanke om asbestholdige eller miljøfarlige materialer under rivingsarbeidene, bør det 
foretas prøvetaking av disse materialene. Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere 
bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i 
denne rapporten. 
 
Denne miljøkartleggingen er basert på Molabs opparbeidede kunnskaper gjennom flere års 
miljøkartleggingsarbeid, og det som var mulig å påvise ved befaringen.  Likevel tas det forbehold om at 
det kan være vi har oversett viktige forhold. 
 
Kartleggingen begrenser seg noe pga at bygget var i drift da miljøkartleggingen ble gjort. Dette gjør det 
umulig å gjøre tilstrekkelige undersøkelser og ta de prøver som er nødvendige for å kunne dokumentere 
alle miljøfarlige materialer i bygget. I noen tilfeller kan snø og is være årsak til at en ikke får tatt de 
nødvendige prøver.  
Noen av prøvene blir å betrakte som kontrollprøver, og ut fra resultat av disse, kan det bli behov for 
utvidet prøvetaking. 
Rapporten vil ha en viss «holdbarhetstid» da det stadig kommer «nye» miljøgifter i byggene.    
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ASBESTUNDERSØKELSE 

 
ASBESTHOLDIG GULVFLISER OG LIM 
 
I undervisningsrom, garderobe og grupperom er det påvist asbest i gulvfliser og svart lim. Dette ligger 
under 1 lag vinylbelegg. Saneringsteknisk byr dette på utfordring siden vinylbelegget inneholder ftalter 
og skal ha egen avfallsbehandling. Vinylbelegget bør saneres av godkjent firma for asbest siden det kan 
løsne gulvfliser med asbest. Selve gulvflisene ligger relativt løst og fjernes rimelig lett. Svart lim er noe 
seigt og kan vanskeliggjøre fjerningen av dette. 
 

 
Grupperom       

 
 

  
RESULTAT ASBESTPRØVER 

 

Prøve 
nr 

Prøve type Prøveinfo Resultat RG 

1 Rød gulvflis Rom 104 Krysotilasbest 1 

2 Svart lim Rom 104 Krysotilasbest 1 

3 Grå gulvflis Rom 101 Krysotilasbest 1 

4 Vinyl og lim Gang 110 Ikke registrert asbest  

 
 
NB! All sanering av asbest må utføres av godkjent firma. 

Etterkontroll:  
Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten iverksette nødvendig kontroll for 
å sikre at asbeststøvet er fjernet. Dette gjelder asbeststøv på overflater, og at 
konsentrasjon av asbestfiber i luften ikke skal overskride 0,01 fibre pr.cm3. 

Asbestholdig gulvflis og svart lim 
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GENERELT OM ASBEST 
 
1. Detaljer ved asbestkartleggingen: 
Prøvene er analysert og resultatene satt opp i tabeller i henhold til prøvested, type materialer, 
resultater og risikograd.  
 
2. Rapporteringsgrunnlag asbest: 
Prøvetaking er foretatt der det var mulig å komme til. Under evt. riving kan det dukke opp materialer som 
ikke har vært tilgjengelig under denne prøvetakingen. Hvis det er mistanke om asbest på disse stedene 
bør det foretaes prøvetaking av disse materialene. Dersom materialer eller støvet i rommet er funnet 
asbestfritt, vil rommet bli merket med “ Ikke registrert asbest ” eller ved funn av asbest blir det merket med 
“ Type asbest ”. 
 
3. Undersøkelse asbest:       
Prøvene er forasket, dispergert i svak syre og filtrert. Tørket filter er undersøkt i sveipelektronmikroskop 
(Philips XL30/Leica Stereoscan 440) med røntgenmikroanalyseutstyr (EDX). For støvprøver på teip er 
analysen utført på et filterareal tilsvarende 0,5 mm². 
 
Fiberanalysen er utført etter kriterier satt i de norske asbestforskrifter: 
Med asbest menes i denne forskriften de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), 
krokidolitt, (blå asbest), amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest.  
Med asbestfiber menes i denne forskriften fibre med lengde ≥ 5 µm, diameter ≤ 3 µm,  
og der forholdet lengde/bredde er minst 3 : 1. 
Med asbeststøv menes i denne forskriften svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli 
svevende i arbeidsmiljøet. 
 
4. Spesielle anmerkninger, støvprøver asbest: 
Da asbestfibrer kan opptre naturlig i små konsentrasjoner i støv må det registreres et bestemt antall 
asbestfibrer i en støvprøve før støvet blir bestemt som asbestholdig. Påvisningen av asbest i støv påvises 
ved en nedre deteksjonsgrense på 10 fiber/mm2. Tellekriteriene er gitt ut fra intern prosedyre som 
omhandler preparering og analyse. Positivt funn av asbest i støv bør betraktes som et asbestholdig 
materiale.  
 
5. Risikovurdering asbest: 
I forbindelse med asbestholdige materialer / støv er det vurdert risiko, med veiledning for videre 
behandling av asbestproblemene. Dette er forkortet R.G i protokollen. Ut ifra vår erfaring og kompetanse, 
vurderes asbestmaterialer i henhold til spredning av fiber ved sanering. 
 
Risikograd 1 er materialer som normalt ikke sprer fibrer uten sterk påvirkning. Slike materialer er eternit, 
internitt, gulvfliser, tetningsmasse på ventilasjonskanaler og pakninger mellom rør. Dette er materialer 
hvor fibrene er sterkt bundet til grunnmateriale, enten brent inn eller limt inn. 
 
Risikograd 2 er materialer som er i gruppe 1, men påvirket av syre, sterk varme, avkjøling og sterk 
mekanisk påvirkning. Slike materialer er ubehandlet eternit, pernitt, og banebelegg. I tillegg er det 
platematerialer som på grunn av konsistens kan frigjøre fiber fra grunnmaterialet. 
 
Risikograd 3 er materialer som sprer asbest uten særlig påvirkning, og hvor fiber ligger løst bundet til 
grunnmaterialet. Dette kan være avretningsmasse, isolasjon på rør, og platematerialer som asbestolux. I 
tillegg vil alt støv som inneholder asbest være en slik risikograd, da det lett kan overføres til pusteluften og 
til øvrige inventar. 
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PCB – UNDERSØKELSE  

ANALYSE 
Det er tatt 7 prøver mhp. PCB. Innholdet av PCB i prøve 4 tilsvarer at materialet kommer i kategori for 
ordinært avfall (1,0- 50 ppm). Alle de andre prøvene er under grenseverdi for inert avfall og kan fritt 

deponeres, dersom ingen andre miljøgifter er påvist.  
 
 
MALING / MØRTELTILSETTING 
Generelt under en kartlegging fokuseres det på maling på våtrom og utvendig, da det størst mulighet for å 
finne PCB her. Det er kun funnet PCB i gulvmaling i kjeller under denne kartleggingen. Bruken av 
tilsetningsstoffet ”Borvibet” i murpuss kan være en årsak til funnet i prøve 4. Det vil være en sammenheng 
mellom maling og tilsetningsstoff i mørtel, siden PCB diffunderer / smitter fra det ene stoffet til det andre. 
Det anbefales å ta flere prøver av mørtel/ påstøp siden konsentrasjon PCB kan variere. Ved eventuell 
påstøp bør dette loggføres og merkes. 

 

 
Kjeller, prøvetaking av maling på gulv 

 
VINDUER 
Vinduene i bygget er alle nyere enn 1980 og skal dermed ikke inneholde PCB.  
 
Det er kommet ny informasjon fra Klif om klorparafiner i vindu og disse har også fått 
avfallnummer. 
Vinduer med klorparafiner er laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1990.  
Ved sanering av vinduer bør man ta ut prøve for analyse eller at vinduene behandles som farlig 
avfall. 
Vinduene kan også inneholde ftalater. 
 
Generelt: 
PCB-holdige vinduer bestemmes ut fra produsentland og årstall som er innstemplet i 
avstandskinne. Umerkede vinduer betraktes som PCB holdig, dersom man ikke har tilstrekkelig 
dokumentasjon på at vinduene er av nyere dato. 
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KONDENSATORER / LYSARMATURER 
De alle fleste armaturer er av nyere dato, men noen lyspunkt kan være av gammel dato. Alle armaturer 
som taes ut av bygget behandles som EE-avfall. Se også kapitel om EE-avfall. Kondensator med 

metallkappe indikerer at den kan inneholde PCB-olje. 
 

 
Mulig gamelt lysarmatur i kjeller kan inneholde PCB i kondensator  

 

 
RESULTAT PCB 
Prøve- 
merking 

Prøvetype Rom/sted Anm. Resultat Måleenhet 

1 Maling Tatt på vestvegg, kjeller, utv.  <0,01 mg/kg (ppm) 

2 Maling Tatt på østvegg, kjeller, utv.  <0,01 mg/kg (ppm) 

3 Maling Tatt på vestvegg, 2.etg, utv  <0,01 mg/kg (ppm) 

4 Maling Tatt på gulv i kjeller ** 1,2 mg/kg (ppm) 

5 Maling Tatt på vegg i kjeller  <0,01 mg/kg (ppm) 

6 Maling Tatt på søyle i kjeller  <0,01 mg/kg (ppm) 

7 Lim Tatt av svart lim på gulv i 2.etg  <0,01 mg/kg (ppm) 

*inert avfall  **ordinært avfall  ***farlig avfall 

 
 
 
 



  Ordre nr.: 46805    Side 10 av 19 

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller 
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser. 

 

 
 

GENERET OM PCB (POLYKLORERTE BIFENYLER) 
 
PREPARERING 
Prøvematerialet homogeniseres best mulig (knuses/deles opp), veies og løses i en lut-løsning. 
Prøveløsningen tilsettes intern standardløsning, ekstraheres i organisk løsemiddel og renses opp med 
konsentrert svovelsyre. Prøveekstraktet oppkonsentreres og analyseres så ved hjelp av gasskromatografi 
med masseselektivdetektor (GC/MS).   
 
Identifisering av de ulike PCB-kongenerne skjer ved registrering av den enkelte forbindelses ion 
sammensetning og komponentens retensjonstid. De enkelte PCB-kongenerne kvantifiseres ved hjelp av 
en PCB-standardløsning og de tilsatte intern standardene. 

 
ANALYSEINFORMASJON/METODE 
Analysen er kjørt som ∑ 7 dutch. Relativ usikkerhet på analyse er satt til 20-30 %. 
 
Veilederen: PCB i bygg og anlegg (TA-2647) fra Klif er lagt til grunn for vår rapport: 
Når det gjelder deponering av PCB-holdige materialer er det satt en grenseverdi på mer en  
50 ppm for at produkter / materialer som tas ut av bruk blir regnet som farlig avfall. Avfallnr: 7210 
 

DEPONERING 
For deponering av avfallsmaterialer som ordinært avfall må nivået ligge mellom 1,0 og 50 ppm. 
For deponering av avfallsmaterialer som inert avfall må nivået ligge mellom 0,01 og 1,0 ppm. 
 
Ved store mengder avfallsmaterialer med PCB-innhold tett under grenseverdien for farlig avfall, bør en 
vurdere å behandle dette som farlig avfall. Materialer med PCB over 0,01 ppm kan ikke gjenbrukes. 
 
For deponering av avfallet på deponi for inert avfall, ordinært avfall eller farlig avfall, kreves det i hht.  
avfallsforskriften kapittel  9, vedlegg 2, ytterlig testing som f.eks ristetest og kolonnetest. 
 
Forbud mot bruk av PCB ble gjort gjeldende i 1980. 1 mg/kg tilsvarer 0,00010 % eller 1 ppm. 

 
  
 
 
 

Typisk anvendelsesperiode for PCB-holdige bygningsdeler og tekniske installasjoner: 
Lysarmatur:    1950 – 1980 
Isolerglassruter 
- importerte:   1950 – 1980 
- norske:   1966 – 1975 
Mørteltilsetninger:  1960 – 1972 
Maling:   1952 – 1975 
Fugemasser:   1960 – 1978 
Høyspenningskondensatorer:1950 – 1980 
Strømgjennomføringer: 1950 – 1980 
Transformatorer:  1950 – 1980 
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ANNET FARLIG AVFALL 
 
KLORPARAFINER (flammehemmer og mykgjører) 
I den senere tid er det blitt satt fokus på klorparafiner i fuger og vinduslim. Det anbefales å sanere 
vinduene som farlig avfall. I tillegg er det brukt 2 typer fugemasse rundt vinduene og noe få meter med 
fuge på WC. Dette anbefales også å sanere som farlig avfall. Det er ikke tatt ut prøve for analyse. 
 
 
Det er også kommet ny informasjon fra Klif om klorparafiner i fuger / vindu og disse har fått 
avfallnummer. Vinduer 7158, Fuger 7159  
Fuger / vinduslim med klorparafiner er produser fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1990.  

 

   
Fuge på fliskant WC og rundt vinduer 
 

 
 

RØYKDETEKTORER 
Eventuelle røykdetektorer som finnes i bygget skal behandles som elektronisk avfall. Detektorene kan 
inneholde det radioaktive stoffet Americium 241. Detektorer leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. 

 

 
Røykdetektorer, generelt bilde  
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FTALATER (MYKGJØRERE) 
Alle belegg av typen vinyl eller PVC (massiv) er å regne som ftalatholdig. Dette er konklusjonen ut fra 
prøveresultat, tidligere analyser og erfaring. I tillegg er noen gulvlister i plast for å regne som farlig avfall 
pga bly. Beleggene finnes på alle rom foruten WC og kjeller. Det er tatt ut 1 prøve av beleggene. 

 

 
PVC / vinylbelegg, undervisningssal, 101 

 
  

RESULTAT FTALATER (mykjørere) 
Prøve- 
merking 

Prøvetype Rom/sted DBP DEHP BBP Måleenhet 

1 PVC, beige Tatt i rom 101, 
undervisningssal 

0,0078 8,8 0,0041 
% 

 
Grenseverdier 
Materialet regnes som farlig avfall dersom innholder er mer enn: DEHP: 0,5 % (5000 mg/kg),  
DBP eller BBP: 0,25% (2500 mg/kg) 
 
Kommentar 
Prøven overskrider grenseverdi for farlig avfall. 
         
Grenseverdier 
Materialet regnes som farlig avfall dersom det innholder: DEHP og DBP:  ≥ 0,5 % (5000 mg/kg),  
BBP:  ≥ 0,25% (2500 mg/kg). 
 
Avfallstoffnr: 7156 
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BROMERTE FLAMMEHEMMERE (BFH) / CELLEGUMMI 
Cellegummi er kun registrert på et rør i gang 107. 

 

  
 Cellegummi på rør, gang 107 

 

 
PENTAKLORFENOL / BADEROMSPLATER 
 
På WC 109 finnes det veggplater som kan inneholde pentaklorfenol. Platene er ikke analysert, men det 
anbefales at disse leveres som farlig avfall. 
 

 
WC 109 
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TUNGMETALLER 
Prøvene er valgt ut på generell basis og er representativ for utvalgt malingsflater, betongsjikt, 
overflateforurensing og material.  
 

Prøve 
merket: 

 

Prøve 1 
Maling på 
yttervegg, 
kjeller, vest 

Prøve 2 
Maling på 
yttervegg, 
kjeller, øst 

Prøve 3 
Maling på 
yttervegg, 
1.etg, vest 

Prøve 4 
Maling på 
gulv, innv 
kjeller 

Veileder 
TA-2553/2009 

Parameter Enhet KA-067532 KA-067533 KA-067534 KA-067535 
Grenseverdi 
farlig avfall 

As, Arsen mg/kg < 1,000 3,3 2,4 1,1 1000 

Cd, Kadmium mg/kg < 0,200 < 0,200 0,47 < 0,200 1000 

Cr, Krom mg/kg 14,6 33,7 28,0 16,7 25000 

Cu, Kobber mg/kg 7,8 15,5 19,2 34,7 25000 

Ni, Nikkel mg/kg 10,4 28,1 23,2 14,9 2500 

Pb, Bly mg/kg 3,4 5,1 9,1 8,5 2500 

Zn, Sink mg/kg 541 60,5 41,7 71,7 25000 

Hg, Kvikksølv mg/kg 0,08 0,08 <0,05 4,4 1000 

SUM *  0,03 0,02 0,02 0,02  

 
 
 

Prøve 
merket: 

 

Prøve 5 
Maling på 
vegg, kjeller 

Prøve 6 
Maling på 
søyle, 
kjeller 

Veileder 
TA-2553/2009 

Parameter Enhet KA-067536 KA-067537 
Grenseverdi 
farlig avfall 

As, Arsen mg/kg 3,5 < 1,000 1000 

Cd, Kadmium mg/kg < 0,200 < 0,200 1000 

Cr, Krom mg/kg 28,7 40,2 25000 

Cu, Kobber mg/kg 14,6 45,9 25000 

Ni, Nikkel mg/kg 24,1 26,0 2500 

Pb, Bly mg/kg 4,9 8,04 2500 

Zn, Sink mg/kg 36,1 94,9 25000 

Hg, Kvikksølv mg/kg 0,69 4,8 1000 

SUM *  0,02 0,03  

 
*SUM 
I tillegg kan summen av alle forbindelser bidra til at prøven bør anses som farlig avfall. Dette gjøres ut fra 
følgende formel og dersom summen blir større enn 1, kan forurensingen anses som farlig avfall. 
 
 

    ∑(
                   

                          
)
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Konklusjon: 
Alle prøvene defineres som ikke farlig avfall ut fra veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser 
for forurenset grunn”. 

 
 
Grenseverdier: 
Veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” er lagt til grunn for analysen 
og de oppgitte grenseverdier. 

 
Ut fra sammensetning til hvert enkelt stoff kan grenseverdier varierer med egenskaper og dermed de 
forskjellige risikosetninger (R-setning) som er beskrevet for de enkelte stoff  / forbindelser  i stofflisten.  
Stofflisten er oppdatert tom 29. ATP (Adaption to Technical Progress) av EUs stoffdirektiv (67/548/EEC). 
 

Analysen viser ikke hvilke metallforbindelser prøvene innholder, men viser nivået av elementene.  
Vurdering mot grenseverdier er gjort i forhold til de mest giftige forbindelser som tungmetallene kan  
opptre i. 

 
 
 
ANALYSEINFORMASJON TUNGMETALLER 
 
Metallene er bestemt etter oppslutting med salpetersyre i autoklav, etter NS 4770 og  
NS-EN 1483. Resultatet er på tørr prøvebasis. 
 
Alle metaller utenom kvikksølv er analysert med ICP (induktiv koblet plasma), mens kvikksølv er analysert 
med CVAAS (kalddamp / atomabsorbsjon). 

ANALYSEINFORMASJON 
 

Parameter Metode/ 
Analyseteknikk 

Akkrediterings-
status 

Relativ 
usikkerhet (%) 

Deteksjons-
grense 

Enhet 

As, Arsen NS 4770/ICP  A 15 1,000 mg/kg 

Cd, Kadmium NS 4770/ICP  A 10 0,200 mg/kg 

Cr, Krom NS 4770/ICP  A 10 0,200 mg/kg 

Cu, Kobber NS 4770/ICP  A 10 0,200 mg/kg 

Ni, Nikkel NS 4770/ICP  A 10 0,300 mg/kg 

Pb, Bly NS 4770/ICP  A 10 1,000 mg/kg 

Zn, Sink NS 4770/ICP  A 10 0,100 mg/kg 

Hg, Kvikksølv NS-EN 1483  A 20 0,010 mg/kg 
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OLJETANKER 
Eventuelle oljetanker som er gravd ned på tomten må lokaliseres og kontrolleres. Hvis disse skal fjernes, 
må de tømmes av godkjent firma før deponering og jordmassene under tanken må også kontrolleres for 
eventuelle lekkasjer av diverse miljøgifter. I fyrrom står en gammel fyrkjele som kan inneholde farlige 
materialer som asbest og kvikksølvbrytere. I gulvet her har det vært en del oljesøl og det anbefales å 
sanere dette som egen fraksjon. 
 

    
Fyrrom 
 

PAH (POLYAROMATISKE HYDROKARBONER) 
Taket består av stålplater med asfaltpapp under og denne kan inneholde litt PAH. Ved eventuell 
utskifting anbefales det at asfaltpappen leveres inn som egen fraksjon og deponeres som inert / ordinært 
avfall. Analyse av pappen bør gjøres.  

 

 

SOILRØR / BLY 
1 stk soilrør er påvist i gang 107, men man kan finne flere skjult i innkassingene. I skjøtene er det som 
regel brukt asbestgarn som fortetning og bly som hovedtetning. 

 
EE-AVFALL 
Alt av elektrisk materiell som demonteres skal leveres som EE-avfall. Lysrør taes ut av armatur og legges 
i egne pappesker og armatur leveres inn med kondensator i. Elektriske motorer, brytere, termostater, 
panelovner, elektriske kabler, etc. demonteres i bygget og legges i egne containere. 
Dette er utstyr som kan inneholde PCB, BFH, kvikksølv, bly, og andre tungmetaller. 
Alt av elektrisk avfall leveres til godkjent mottak. Omfattes av retursystemet. 

 

 
El.motor i kjeller 
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PROTOKOLL / MENGDEBEREGNING 
Denne oversiktstabellen bør sees i sammenheng med plantegningene og rapport  
 

Helse og miljøfarlig 
materiale 

Lokalitet Fjerning og håndtering Krav fra myndigheter Mengde 
Sanert / Levert mottak 
dato, sign 

ASBEST  
m/risikograd  
(R1-3): 

 Asbest må fjernes av godkjent 
saneringsfirma.  

Asbestforskriften og Forskrift 
om farlig avfall  
Avfallstoffnr: 7250 
EAL-kode:170601/170605 

  

Gulvfliser 101, 104, 105, 107, 
108 

Saneres i hht. forskrift og leveres på 
godkjent deponi 

 205 m
2
 / 720 

kg 

 

Svart lim 101, 104, 105, 107, 
108 

Saneres i hht. forskrift og leveres på 
godkjent deponi 

 
205 m

2 
 

PCB:  PCB må håndteres med forsiktighet og 
krever spesielle vernetiltak 

Forskrift om farlig avfall. 
Avfallstoffnr: 7210 / 7211 
EAL-kode:170106  

  

Vinduer 
 

Ikke påvist  Vinduene må ikke knuses, blandes med 
annet avfall eller dumpes i kontainer, men 
leveres hele i ramme til mottak for farlig 
avfall 

 

Vinduene kan friskmeldes hvis 
det fremlegges dokumentasjon 
på produksjonsår eventuelt 
kan disse inneholde 
klorparafiner 

  

Maling / påstøp Kjeller 001 
 

Massene med PCB leveres som ordinært 
avfall (1,0 - 50 ppm). 
 

Saneres av firma med relevant 
erfaring og kunnskap 

270 m
2 

 

Kondensatorer Ikke påvist 
 

Finnes i hovedsak i armaturer og motorer. 
Leveres som EE-avfall 

Saneres av firma med relevant 
erfaring og kunnskap 

  

Fuge Ikke påvist Massene med PCB leveres som:  
Farlig avfall: > 50 ppm 
Ordinært: 1,0 – 50 ppm 
Inert: 0,01- 1.0 ppm 

Saneres av firma med relevant 
erfaring og kunnskap 

  

PAH:  PAH skal behandles som forurenset masse Forskrift om farlig avfall. 
Avfallstoffnr: 7154 
EAL-kode:170303 / 170204 

  

Takpapp Hele taket Pappen inneholder litt PAH og kommer i 
kategori for inert avfall. Prøve er tatt 

Leveres som sortert avfall. 430 m
2 

/ 
1505 kg 

 

SOT Ikke påvist Teglstein leveres som egen fraksjon. 
 Sot i sotluke leveres som farlig avfall 

   

 



  Ordre nr.: 46805    Side 18 av 19 

Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvede objekter. Rapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Molab as. Selve rapporten representerer eller 
inneholder ingen produktgodkjennelse. Rapporteres i henhold Molabs standard leveringsbetingelser dersom ikke annet er avtalt. Se www.molab.no for disse betingelser. 

 

 
 
 

Helse og miljøfarlig 
materiale 

Lokalitet Fjerning og håndtering Krav fra myndigheter Mengde 
Sanert / Levert mottak 
dato, sign 

BFH: Bromerte 
flammehemmere 

 Saneres og leveres til godkjent mottak.   Forskrift om farlig avfall 
Avfallstoffnr: 7155  
/ 7098  
EAL-kode:170603 

  

Cellegummi 107 Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler, 
(bruk hansker) 

Leveres som sortert avfall. 1kg  

OLJE:  Oljeholdige tanker, kjeler, rør etc. tømmes, 
demonteres, rengjøres og leveres til 
godkjent deponi. Oljeavfallet leveres 
mottak for farlig avfall.  

Forskrift om farlig avfall   

Oljetank Ikke påvist Tømmes av godkjent firma som utsteder 
sertifikat (TESO) 

   

Kabler Ikke påvist     

EE-AVFALL:  Demonteres og samles som egen fraksjon 
og leveres til godkjent mottak for EE-avfall 
evt. gjenbruk dersom det ikke inneholder 
PCB. 

Omfattes av retursystemet   

Elektriske motorer, brytere, 
termostater, panelovner, 
elektriske kabler, 
sikringsskap, fordelinger, 
ledninger, kontakter, 
belysning, nødlys, 
varmtvannsberedere, 
avtrekksvifter, 
ventilasjonsaggregater, 
pumper m.m. 

Generelt 
Batterier tas ut og leveres mottak for farlig 
avfall. Eventuell olje tømmes ut og 
behandles som farlig avfall 

Forskrift om kasserte 
elektriske og elektroniske 
komponenter 

Tot. areal 
ca 540

 
  

1900 kg 
ee-avfall 
(Stipulert) 

 

FTALATER  Saneres og leveres til godkjent mottak.   Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode:170204 
Avfallsnr: 7156 

  

Belegg 101 - 108 Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler, 
(bruk hansker) 

Leveres som sortert avfall. 260 m
2
 / 

910 kg 
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Helse og miljøfarlig 
materiale 

Lokalitet Fjerning og håndtering Krav fra myndigheter Mengde 
Sanert / Levert mottak 
dato, sign 

KLORPARAFINER  Saneres av firma med relevant kunnskap 
om farlig avfall  

Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode: ? 
Avfallsnr: 7159 

  

Fugemasse 
(Ikke analysert) 
Fugemasse 
(Ikke analysert) 

 109, på gulvkant 
 
Rundt vinduer 

Saneres av firma med relevant erfaring  
og kunnskap,  
 

 20 m / 1 kg 
 
90 m / 5 kg 

 

Vinduer 
(ikke analysert) 

Hele 1.etg + 1 stk på 
kaldloft 

Alle vinduer i bygget behandles som farlig 
avfall evt. at klorparafiner sjekkes ved uttak 

 19 stk / 
1000 kg 

 

CCA-IMPREGNERT 
TREVIRKE 

 
Demonteres og leveres inn hele (må ikke 
knuses) til godkjent mottak. 

Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode:170204 
Avfallsnr: 7098 

  

 Ikke påvist 
Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler 
(bruk hansker) 

Leveres som sortert avfall. 
  

BYGGKJEMI  Demonteres og leveres inn hele (må ikke 
knuses) til godkjent mottak.   

Leveres som sortert avfall.   

Maling, kjemikalier Ikke påvist Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler Forskrift om farlig avfall 
 

  

BLY:  Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler. 
Metallet legges i egen container og leveres 
skraphandler 

Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode 170403 

  

Skjøter på soilrør 107 Bly demonteres for materialgjenvinning  
Asbest fjernes av godkjent firma 

Leveres som sortert avfall. 1 stk  

TUNGMETALL:  Saneres av firma med relevant kunnskap 
om farlig avfall 

Forskrift om farlig avfall 
 

  

Gulvlister i plast  1.etg Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler 
Inneholder som regel bly 
(listen er ikke analysert) 

 60 m / 15 kg  

KFK / HKFK:  Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode:170603, 160211, 
200123 Avfallsnr: 7157, 7240 

  

 Ikke påvist Gjenbruk eller deponering Gass tappes av godkjent firma   

PENTAKLORFENOL:  
Demonteres og leveres inn hele (må ikke 
knuses) til godkjent mottak. 

Forskrift om farlig avfall 
EAL-kode:170204 
Avfallsnr: 7098 

  

Baderomsplater  109 Kan fjernes uten spesielle forhåndsregler 
(bruk hansker) 

Leveres som sortert avfall. 45 m
2
  / 400 

kg 
 

 


