
Farlig avfall

Hvorfor er det farlig og hva skjer med 
det?

http://blog.treemedicsfl.com/post/how-to-tell-if-winter-trees-are-dead-or-dormant

http://blog.treemedicsfl.com/post/how-to-tell-if-winter-trees-are-dead-or-dormant


Miljøgifter
• Stoffer som:

➢ Er lite nedbrytbare (persistente)

➢ Kan hope seg opp i levende organismer 
(bioakkumulerende)

➢ Er giftige (toksiske)
• Akutt giftig

• Kan forårsake kreft

• Kan forårsake reproduksjons- og arvestoffskader

➢ Spres ekstremt raskt (i tillegg til å være persistente og 
bioakkumulerende), f.eks. persistente organiske miljøgifter 
(POPer)



• Mange dagligdagse produkter inneholder miljøgifter

• Er ikke nødvendigvis farlige å bruke, men må sorteres 
rett!

Miljøgifter



Små elektriske apparater

Barbermaskiner Røykvarslere

Mobiltelefoner

Strykejern

Brødristere

PCer

… av det årlige 
mobiltelefonsalget i 
Norge blir levert til 

retursystemet  

… av innsamlede 
elektriske apparater blir 
gjenvunnet og brukt til 
å lage nye produkter



Ledninger og kabler

Ledningsstumper

… av returnerte kabler 
og ledninger blir 

gjenvunnet og brukt til 
å lage nye produkter

Plasten og gummien 
inneholder miljøfarlige 

stoffer som de i små 
elektriske apparater

Sorter som elektrisk 
avfall og lever på 

gjenvinningsstasjon, 
eller til butikk som 

selger tilsvarende varer



Elektriske leker

Leker med lys

… av innsamlede elektriske leker blir 
gjenvunnet og brukt til å lage nye 

produkter etter at de farlige stoffene 
er fjernet 

Lekene er ikke farlige i bruk, men kan 
skade miljøet om de ikke blir levert til 

riktig avfallsbehandling

Sorter som elektrisk 
avfall og lever på 

gjenvinningsstasjon, 
eller til butikk som 

selger tilsvarende varer



Hva inneholder de?

Små elektriske apparater, ledninger, 
kabler og elektriske leker

Stoff Fare Kilde/Bruk

Arsen • Kan tas opp og lagres i planter 
og dyr

• Svært giftig
• Kan forårsake kreft

• For å unngå bobler i 
glass.

• For å lede strøm i f.eks. 
kretskort

Bisfenol A (BPA) • Skadelig for øynene
• Irriterer luftveier
• Allergifremkallende
• Kan skade fostre og 

reproduksjonsevne
• Hormonforstyrrende for 

mennesker og i miljø
• Skadelig for liv i vann

• Byggestein i 
polykarbonplast
(hardplast)

• Herder, katalysator, 
bindemiddel og kjemisk 
stabilisator i noe PVC-
plast

• Epoksyprodukter



Stoff Fare Kilde/Bruk

Bromerte flammehemmere • Akutt giftig for livet i vann
• Persistente
• Bioakkumulerende
• Leverskadelig
• Hormonforstyrrende
• Fruktbarhetsreduserende 

og fosterskadelige
• Kan skade nervesystemet

• Gjør ulike produkter 
mindre brannfarlige

Ftalat (DEHP) • Fruktbarhetsreduserende 
og fosterskadelig

• Hormonforstyrrende
• Utlekkingsfare både 

mens produkt er i bruk og 
etter det er kastet fordi 
det ikke er kjemisk 
bunder

• Mykgjører i plast

Hva inneholder de?

Små elektriske apparater, ledninger, 
kabler og elektriske leker



Stoff Fare Kilde/Bruk

Klorparafiner • Persistente
• Bioakkumulerende
• Kan føre til nedsatt 

vekst og forsinket 
utvikling

• Kan være 
kreftfremkallende

• Overføres til barn via 
morsmelk

• Spres veldig lett over 
store geografiske 
avstander

• Bindemiddel i PVC-plast
• Flammehemmere i bl.a. 

plast
• Mykgjører i bl.a. plast

Hva inneholder de?

Små elektriske apparater, ledninger, 
kabler og elektriske leker



• Grovsorteres, sendes til godkjent mottak

• Stål, metaller og kabler sorteres ut, gjenvinnes til nye råvarer

• Plast og væsker energigjenvinnes

Små elektriske apparater, ledninger, 
kabler og elektriske leker

Hva skjer med dem?



Batterier

Sorter for seg og lever 
på gjenvinningsstasjon, 

eller til butikk som 
selger tilsvarende varer

… av returnerte batterier 
blir gjenvunnet Kan inneholde svært 

giftige stoffer

Vanlige batterier, 
oppladbare batterier

Knappcellebatterier Bilbatterier



Batterier
Hva inneholder de?

Stoff Fare Kilde/Bruk

Bly (Pb) • Tas opp i dyr og mennesker
• Kan føre til skade på røde 

blodlegemer og nervesystem ved for 
høye konsentrasjoner i kroppen

• Kan hemme hjerneutvikling hos 
fostre og små barn

• Kan skade reproduksjonsevne
• Svært giftig for liv i vann

• Beskytter mot rust
• Bløtt og formbart, 

men tungt
• Fargestoff og kjemisk 

stabilisator i PVC-plast
• Akkumulatorer i 

bilbatteri

Kadmium (Cd) • Akutt og kronisk giftig for mennesker 
og dyr

• Kreftfremkallende
• Bioakkumulerende
• Kan skade lever, lunger, nyrer og 

skjelett selv i små mengder
• Kan skade reproduksjonsevne og 

foster

• Oppladbare NiCd-
batterier

• Metallegeringer, f.eks. 
i loddemetall

• Kan tilsettes i små 
mengder for å øke 
mekanisk styrke på 
andre metaller, f.eks. 
kobber



Stoff Fare Kilde/Bruk

Svovelsyre • Etsende • Tradisjonelle 
bilbatterier

Kvikksølv (Hg) • Bioakkumulerende
• Kan skade nervesystem og nyrer
• Fosterskader ved store mengder i 

mors blod
• Kvikksølvforgiftning ved 

inhalering av dampen

• Brukes i mengder opp 
til 0,0005% i diverse 
typer batterier

Batterier
Hva inneholder de?



Batterier
Hva skjer med dem?

• Sendes med Batteriretur til Fredrikstad
• Sendes videre til ulike gjenvinningsanlegg 

avhengig av kjemi
• Alle typer batterier blir gjenvunnet
• Mekanisk sortering deler ferdigsorterte 

batterier opp i forskjellige fraksjoner, 
f.eks. bly, plast og syre for bilbatterier

• Forskjellige fraksjoner 
fragmenteres/granuleres om nødvendig, 
urenheter fjernes og fraksjonene går 
videre til passende bruksområder

Bilbatteri

Plast -> 
dashbord i 

bil

Syre -> 
vaskemidler

Bly -> nytt 
bly

Pb

Mn

Zn

Co

Hg Ni

CdBly

Mangan

Sink

Kobolt

Kvikksølv

Kadmium

Nikkel

Batterier 
inneholder mange 

metaller som 
gjenvinnes



Lyspærer

Sparepærer, 
halogenpærer

Lysstoffrør

Spotlights

Av

havner hele

på avveie årlig i Norge

En lyspære kan 
inneholde opptil 

3,5 mikrogram 

kvikksølv!

Alle lyspærer skal 
gjenvinnes. Lever 

til butikk som 
selger lyspærer 

eller til 
gjenvinningsstasjon

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZwI3Y5IzeAhWNt4sKHQLOBksQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/fluorescent-tube-simple-icon-clipart-image-1173319264&psig=AOvVaw2meDCY8pBUmXG51VsCezCS&ust=1539841995711557


Stoff Fare Kilde/Bruk

Kvikksølv (Hg) • Bioakkumulerende
• Kan skade nervesystem og nyrer
• Fosterskader ved store mengder i 

mors blod
• Kvikksølvforgiftning ved inhalering 

av dampen

• Nødvendig i lysstoffrør 
og sparepærer for at de 
skal fungere

Arsen • Kan tas opp og lagres i planter og dyr
• Svært giftig
• Kan forårsake kreft

• Kan bli brukt i LED-
pærer som strømleder

PCB • Persistent
• Bioakkumulerende
• Kan svekke immunforsvar
• Kan skade nervesystem
• Kan forårsake leverkreft
• Kan skade foster og 

reprouksjonsevne
• Akutt giftig for livet i havet

• Finnes i kondensator på 
større lysrørarmaturer 
fra 1965-80

Lyspærer
Hva inneholder de?



• Sendes til Sverige
• Uønsket avfall renses bort, lyspærene knuses og metallet i sokkelen 

trekkes ut ved hjelp av magneter
• De knuste pærene tromles for å skille materialene
• Kvikksølvholding lyspulver virvles opp, suges opp og filtreres
• Lysrør sorteres etter lengde, endene kuttes av i en maskin
• Endene går i knusemaskinen og glass, metaller og lyspulver skilles 

fra hverandre
• Lyspulver i røret suges opp i en beholder og sendes til filtrering
• Det tomme røret blir så sendt til ulike lagre, avhengig av renhet
• Pulveret brukes på nytt i nye pærer
• Glass og metall lages glassfiber av 
• Kvikksølv sendes til deponi

Lyspærer
Hva skjer med dem?



Maling, løse- & rengjøringsmidler
Maling, lakk Løsemidler Lim Rengjøringsmidler, 

bilprodukter

… liter maling ble solgt i Norge i 2012 –
vi er i verdenstoppen i oppussing!

Husk å levere disse 
produktene på 

gjenvinningsstasjon

Disse produktene er 
farlig avfall og 
inneholder stoffer som 
kan skade mennesker, 
dyr og natur
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Stoff Fare Kilde/Bruk

Bisfenol A Se EE-avfall

Bly Se batterier

Klorparafiner Se EE-avfall

Krom • Krom (VI) er kreft- og 
allergifremkallende, 
meget giftig for livet i 
vann, og kan skade 
arvestoff og 
reproduksjonsevne

• Krom (III) kan oksideres 
til krom (VI)

• Hindrer nedbryting av 
trevirke og rust av 
metaller

• Skaper blank overflate 
på metaller

Ftalat (DEHP) Se EE-avfall

Kadmium Se batterier

Maling, løse- & rengjøringsmidler
Hva inneholder de?



Stoff Fare Kilde/Bruk

Oktyl-/nonylfenoler • Persistente
• Bioakkumulerende
• Meget giftige for livet i vann, 

bl.a. hormonforstyrrende 
effekter på fisk

• Kan redusere 
reproduksjonsevne og være 
fosterskadelig

• Nonylfenoler er også etsende 
og farlig ved svelging

• Bryter ned vannets 
overflatespenning slik at 
såpe/kjemikalier kan 
blande seg med vann 
lettere

• Fettløsende stoffer i 
vaskemidler

• Vaske- og 
innfargingsprosesser for 
klær og andre tekstiler

TCEP • Reduserer 
reproduksjonsevne

• Giftig for livet i vann
• Persistent
• Har blitt funnet i fugler og 

blåskjell

• Erstatning for bromerte
flammehemmere

• Mykner i noen 
plastmaterialer

• Lim

Maling, løse- & rengjøringsmidler
Hva inneholder de?



Stoff Fare Kilde/Bruk

Organiske løsemidler (VOC) • Svimmelhet, hodepine, 
irritasjon i øyne og 
luftveier

• Skader på nervesystem 
ved høye 
konsentrasjoner

• Utslipp kan føre til 
bakkenær ozon som er 
helseskadelig for 
mennesker og planter

• Lim
• Lakk
• Maling
• Sparkel
• Fugemasse
• Impregneringsmidler
• Løsemidler

Per- og polyfluorerte
stoffer (f.eks. PFOS)

• Persistente
• Bioakkumulerende
• Giftig for livet i vann
• Kan redusere 

reproduksjonsevne og 
være fosterskadelig

• Impregneringsmidler
• Gjør produkter 

smussavstøtende
• Slipp-belegg i kjeler og 

stekepanner (ikke farlig 
å bruke disse)

Maling, løse- & rengjøringsmidler
Hva inneholder de?



Stoff Fare Kilde/Bruk

Siloksan (D4/D5) • Persistent
• Bioakkumulerende
• Uviss langtidseffekt i 

miljøet

• Gjør produkter som 
sjampo, kremer o.l. mer 
smørbare/enklere å 
bruke

• Fordamper lett, så er 
nyttig der man ønsker 
avdamping etter 
påføring av produkt

• Rengjøringsmidler
• Kosmetikk, 

pleieprodukter
• Maling og lakk
• Bilpleiemidler
• Impregneringsmidler
• Fugemasser

Maling, løse- & rengjøringsmidler
Hva inneholder de?



• Sorteres og sendes til godkjent behandlingsanlegg

• Forbehandles og går til energigjenvinning

• Forbrenning skjer på ekstra høy varme for å unngå at 
farlige kjemikalier blir dannet og sluppet ut – det er 
derfor viktig at man ikke brenner dette selv!

Maling, løse- & rengjøringsmidler
Hva skjer med dem?



Spraybokser

Lever som 
farlig avfall

Spraybokser er riktig 
nok laget av metall, 
men siden de ofte 

inneholder 
drivgasser som er 
farlig for miljøet 
eller brannfarlige 

gasser som butan og 
propan må de ikke 

kastes med glass- og 
metallemballasje 



Stoff Fare Kilde/Bruk

Rester av produkt (kan 
inneholde bisfenol A, 
ftalater og perfluorerte
forbindelser)

• Kan være miljøskadelig for
• Kan være akutt og kronisk 

giftig for mennesker og dyr

Drivgass (propan, butan) • Brannfarlig

Spraybokser
Hva inneholder de?

Hva skjer med dem?
• Rester av gass og flytende innhold energigjenvinnes
• Filtrering i forbrenningsanlegg forhindrer farlige stoffer i å 

komme ut i naturen
• Asken fra forbrenning samles opp og deponeres
• Metall fra selve boksen skilles ut fra asken og materialgjenvinnes



Vil du vite mer?

• http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/

• http://www.erdetfarlig.no

• https://www.batterysolutions.com/recycling-
information/how-are-batteries-recycled/

• https://loop.no

• https://erp-recycling.org/no-
no/produsentansvar/hva-skjer-med-avfallet/

http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/
http://www.erdetfarlig.no/
https://www.batterysolutions.com/recycling-information/how-are-batteries-recycled/
https://loop.no/
https://erp-recycling.org/no-no/produsentansvar/hva-skjer-med-avfallet/

