
1 Synliggjør i avfallsplan ev. miljøsaneringsrapport det
EE-avfall (typer og mengder) som blir generert i 
prosjektet. 

2 Alt EE-avfall skal kildesorteres på byggeplass.

3 Bruk riktig utstyr til oppbevaring. Husk at ikke alle 
typer EE-avfall bør oppbevares sammen. 
F.eks. bør ikke lyskilder, kabler, små og store 
apparater blandes.

4 Sørg for tydelig merking ved oppbevaring av 
EE-avfall. Spør din innsamler om hvordan du gjør 
dette på best mulig måte.

5 Informer alle på prosjektet om håndteringen av 
avfall (typer, håndtering og lagringsmuligheter).
EE-avfall er gratis å levere!

Hva er EE-avfall
- og hvordan skal det 

håndteres?

Elektrisk og 
elektronisk avfall

i bygg- og anleggsprosjekter

*

* EE-avfall

EKSEMPLER PÅ EE-AVFALL
Alt EE-avfall skal kildesorteres.

SJEKKLISTE  
for håndtering av EE-avfall

EE-avfall, eks. Anlegg Nybygg Riving/
Ombygn.

Armaturer x

Avstandsmålere, teodolitter x x x

Belysningsutstyr x x x

Elektromotorer x x x

Elektrisk verktøy, f.eks. 
drill og slipemaskin x x x

Generatoranlegg x x x

Heiser x

Høyspentledninger x x x

Kabler og ledninger
inkl. kabelrør x x x

Kompressorer x x

Kontrollpaneler x x x

Kraner og vinsjer x x x

Lamper, lys x x x

Lyspærer x x x

Lysstoffrør, sparepærer x x x

Panelovner x

Pumper x x x

Produksjonsverktøy x x x

Rulletrapper 
(kun elektr. komponenter) x

Røykvarslere x x x

Sikringsbokser og -skap x

Termostater x x x

Transformatorer x

Varmekjeler x

Varmepumper x

Varmtvannsberedere 
og -beholdere x

Ventilasjonsanlegg x

Vifter x
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En folderserie utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggs-
avfall (NHP) som er delfinansiert av Byggemiljø, NFFA, BNL og RIF.
Folderen er revisjon av tidligere folder utarbeidet av KEM-utvalget i BNL
med hjelp fra RENAS og Oslo kommune.

Folderserien består av •  Farlig avfall  i bygg- og anleggsprosjekter • Hvordan 
kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg • Hvordan sortere/
håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter • Hvordan 
deklarere farlig avfall i bygg- og anleggs prosjekter •  Elektrisk og elektronisk 
avfall i bygg- og anleggsprosjekter • Forurenset grunn



HVA ER EE-AVFALL

EE-avfall betyr elektrisk og elektronisk avfall

EE-avfall er alle kasserte produkter som er eller har vært
avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere.
Gjelder også kabler og ledninger.

EE-avfall kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som
kan gi skade på mennesker, dyr eller natur. Avfallet innhol-
der også metaller som kan gjenvinnes.

EE-avfall inneholder bl.a. bly, kadmium, kvikksølv, PCB og
bromerte flammehemmere.

Visste du at...
• Bly kan skade nervesystem, hjerne og nyrer og kan føre

til redusert læreevne samt atferdsendringer hos barn.
• Kadmium kan gi kreft, skader og smerter i skjelettet, 

økt blodtrykk samt redusert spermiekvalitet.
• Kvikksølv kan gi skader på nervesystem, hjerne og 

nyrer, misdannelser hos fostre, lammelser, redusert 
læreevne og ulike former for psykiske lidelser. 

• PCB er kreftfremkallende, kan medføre endret atferd, 
redusert læreevne, tap av korttidshukommelse, skade 
forplantningsevnen samt at den akkumuleres oppover 
i næringskjeden.

• Bromerte flammehemmere tilsettes ofte i plast for å 
hindre brannutvikling - og kan kobles til hjerneskader, 
misdannelser og hormonforstyrrelser.

Mange omgåes denne type avfall daglig. Vi kan beskytte oss
mot varige skader ved å ta enkle forhåndsregler, bl.a. ved å
sørge for at farlige stoffer ikke blir spredt i naturen.

Ikke alle typer EE-avfall kan oppbevares sammen. 
De skal bl.a. sorteres i følgende fraksjoner:
• Lysrør
• Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder
• Glødelamper og andre lyskilder uten kvikksølv
• Kabler og ledninger
• Små enheter
• Store ikke-knuselige enheter
• Store knuselige enheter

EE-avfall er gratis å levere hos godkjent mottak.
Spør din innsamler eller se på www.renas.no

AVFALLSFORSKRIFTEN

Kap. 1 i Avfallsforskriften omhandler EE-avfall.

Krav til håndtering av EE-avfall kom i 1999. Formålet er 
å redusere miljøproblemene som de elektriske og 
elektroniske produkter forårsaker når de blir avfall.

Miljøproblemene reduseres gjennom kildesortering og for-
svarlig behandling av de komponenter som er farlig avfall,
samt høy grad av gjenvinning av øvrige komponenter.

Avfallsforskriften finnes på www.lovdata.no

LEVERING

Alt EE-avfall skal kildesorteres.


