
Utfylling av basiskarakteriseringsskjema

All informasjon rettet mot avfallsprodusent og transportør må fylles ut. Husk også å fylle ut minst 
ett telefonnummer og en e-post adresse.

Avfallstype og kode
EAL koder kan finnes i vedlegg 1 i Avfallsforskriften kapittel 11 som omhandler farlig avfall. 
Kodene omfatter både farlig avfall og ikke farlig avfall. Avfall som er merket med * (stjerne) er 
definert som farlig avfall. Vær oppmerksom på at farlig avfall kan ha en speilinngang. I disse 
tilfellene har avfall som er merket med * også en annen kode som definerer avfallet som ikke farlig 
avfall. I slike tilfeller vurderer vi, ved Vestnes Renovasjon AS, avfallet som farlig til eventuelt 
analyser viser det motsatte. 

EAL koden er alltid en 6-sifret kode som inneholder opplysninger om hva slags type industri 
avfallet kommer fra. Merk at samme type avfall kan finnes flere steder i listen.

Avfallsstoffnummer finnes ved å benytte Norsk Standard (NS 9431). Denne koden inneholder 4-
sifrede tall, og deles inn i:

Material: Klassifisering av avfallstype
Håndtering: Definerer hvordan avfallet blir behandlet når det ankommer Vestnes 
Renovasjon AS
Næring: Definerer hvilken næring avfallet har oppstått i. Tabell 1 under viser en oversikt 
over hvilke koder de ulike næringene har.
Kommune: Viser hvilken kommune avfallet ble produsert i.

Kode Næring

1000 Jordbruk, skogbruk og fiske

2000 Bergverk og utvinning

3000 Industri

4000 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannforsyning

5000 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

6000 Bygge- og anleggsvirksomhet

7000 Tjenesteytende næring

8000 Private husholdninger

Kryss av for om avfallet skal til deponi for ordinært, inert eller farlig avfall, og om avfallstypen er 
ordinært, inert eller farlig avfall. Dersom det er mistanke om forurensede masser kan en totalanalyse
være tilstrekkelig for å kunne karakterisere avfallet i første omgang. Analyseverdier blir da vurdert 
opp mot Forurensningsforskriften Del 1, Kap. 2, Vedlegg 1. Det er viktig å påpeke at veilederen TA-
2553/2009- ’Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn’ ikke gjelder ved deponering av 
avfall. Videre så er det er viktig å være klar over de kravene som gjelder for de forskjellige 
avfallstypene:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_12#%C2%A711


Ordinært avfall: Kan ikke overskride grenseverdiene for farlig avfall eller stå oppført i 
tabellen gitt i Avfallsforskriften §9-4.

Inert avfall: Kan deponeres som inert avfall uten testing dersom det står oppført i 
Avfallsforskriften Kap. 9, vedlegg II, pkt. 1.2. Ved tvil om avfallets forurensningsgrad må 
det foreligge analyse(r) som dokumentasjon på at avfallet er inert. 

Farlig avfall: Vestnes Renovasjon AS har konsesjon for å ta imot avfall som er klassifisert 
som farlig stabilt. Denne typen avfall må ikke ha et utlekkingspotensiale som overskrider de 
grenseverdiene som er gitt i Avfallsforskriften Kap 9, Vedlegg II, pkt 2.3.1 og pkt 2.3.2. 
Utlekkingstest (både riste-og kolonnetest) vil være nødvendig for å avklare dette.

Vurdering av forurensede masser og krav til testing i forbindelse med deponering til Vestnes 
Renovasjon AS er også blitt satt opp i et flytskjema. Dette flytskjemaet kan man finne her. 

Avfall som oppstår jevnlig
Ved å krysse av at avfall oppstår jevnlig så vil det være tilstrekkelig å basiskarakterisere 
avfallet ved første leveranse, for deretter å gjennomføre minimum en årlig verifikasjon av 
denne basiskarakteriseringen opp mot avfallet som blir levert på jevnlig basis.

For at avfall skal klassifiseres som avfall som oppstår jevnlig så må følgende krav være 
oppfylt:

Avfallet produseres jevnlig
• Avfallet er basert på samme råstoff
• Avfallet stammer fra like prosesser
• Fraksjonene som er definert i basiskarakteriseringen skal ikke variere mye gjennom 

året

https://uploads-ssl.webflow.com/58ffd426c89c2a5f20c584af/5ab0ce77c82e20d3faa12967_Flytskjema_Avfallbehandlingsprosess_VR.pdf
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-06-01-930/%C2%A79-4

