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Klorparafiner er en relativt stor 
stoffgruppe som deles i under-
grupper etter kjedelengde og klor-
innhold. Klorparafiner tas lett opp 
gjennom næringsinntak og har stort 
poten-siale for bioakkumulering. 

Kort om Klorparafiner

Ftalater er et sammensatt stoff 
hvor noen av bestanddelene har 
reproduksjons- eller miljøskadelige 
effekter. Ftalater brukes hoved-
saklig som mykgjørere i plast, og 
finnes i mange produkter vi bruker 
til daglig. 

Kort om Ftalater

PCB (polyklorerte bifenyler) er en 
gruppe syntetiske klorforbindelser 
som er giftige, tungt nedbrytbare 
og bioakkumulerende. Skadelige 
konsentrasjoner av PCB i naturen 
og er et betydelig miljøproblem. 

Kort om PCB

Innsamling og behandling av 
isolerglassruter

Behandlingsanlegg for 
isolerglassruter
Gaupeveien 9, NO-2211 Kongsvinger
Telefon: 94 84 24 02

En del av Norsk Gjenvinning 

– Norges største aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester

I Norsk Gjenvinning er det rom for både store tanker og tusenvis av 
handlinger hver eneste dag. De store tankene er knyttet til samfunns- 
nytten av det vi gjør. Når vi velger å si tusenvis av handlinger tenker 
vi på alle de aktivitetene vi gjør over hele landet hver eneste dag. 
Handlinger som bidrar til å gi mer enn 40 000 kunder en enklere 

hverdag. Alle disse handlingene skal være preget av vår høye ambisjon 
om å levere over forventning og ikke minst være basert på våre verdier. 
Verdier som stiller krav til at vi skal være profesjonelle, proaktive og 
lagspillere. Sagt på vår måte: – vi ordner det!

Norsk Gjenvinning konsernet er Norges største aktør innenfor gjenvin-
ning og miljøtjenester. Norsk Gjenvinning samler inn over 1,5 millioner 
tonn avfall fra mer enn 40 000 kunder, har 1 300 medarbeidere og en 
omsetning på 3,75 milliarder kroner (2011).



Et problem med en løsning
Isolerglassruter med PCB eller Klorparafiner representerer et 
miljøproblem, men vi i Norsk Gjenvinning har utviklet gode løsninger 
for å håndtere dette på en miljøriktig og kostnadseffektiv måte. 
Det er i vesentlig grad kommunale avfallsmottak, entreprenører 
og glassmestere som har behov for løsninger i tilknytning til dette. 
Gjennom å inngå en avtale med oss er man sikret en forsvarlig og 
trygg løsning. 

Enkelt å levere inn
Vi utnytter vårt store omfang av anlegg over hele landet og vårt 
velutviklede logistikknett for å sikre en enkel og effektiv løsning 

for avfallsbesitter. Vindusrutene skal samles opp og emballeres 
iht gjeldende krav, og når mengden er tilstrekkelig kommer vi og 
henter. Vindusrutene må ikke knuses, blandes med annet avfall  
eller dumpes i container. 

Krav til mottak
Våre mottaksanlegg oppfyller en rekke krav for mottak av isoler-
glass. Det stilles krav om opplæring av ansatte, krav om loggføring 
av avfallet og krav om informasjon til avfallsbesitter. Avfallet skal 
deklareres og sikres før det sendes videre til sluttbehandling. Sist, 
men ikke minst, stilles det krav til opplæring av mottakets ansatte 
når det gjelder sikring av last for videre transport. 

Transport
Vinduene skal transporteres stående for å unngå at de knuses eller 
sprekker. L-stativer og pall er den beste måten å frakte vinduene 
på, men for bygg og anlegg kan vi vurdere andre løsninger. Ta kon-
takt med oss for nærmere avtale om leveransemetode. Innsamlings-
utstyr som container eller glasstativ kan leies ved et av våre mottak. 

45 prosent gjenvinningsgrad
På en vindusrute utgjør andelen glass ca 45%. Glasset går i sin hel-
het til gjenvinning. De resterende 55% av vindusruten utgjør karm 
med spacer som som sendes til forbrenning. Denne løsningen gir 
store miljø- og ressursgevinster. 

Frem til 1975 ble miljøgiften PCB brukt i norskproduserte isoler-
glassvinduer. Utenlandske produsenter brukte PCB helt fram til 
1980. Mange av disse vinduene er fortsatt i bruk rundt om i landet. 
PCB-holdige isolerglassruter utgjør ingen fare så lenge de er i bruk 
og er hele, men når de skal kasseres er det fare for at miljøgiftene 
frigjøres. Isolerglassvinduer er derfor klassifisert som farlig avfall, 
og må behandles på en helt bestemt måte for at det ikke skal gjøre 
store skader på mennesker og miljø. 

PCB brytes svært sakte ned i naturen. Derfor bruker myndighetene 
store ressurser på å samle inn PCB og få det forsvarlig destruert. 
Heldigvis har vi kommet langt med å rydde opp i denne miljøsynden, 
og målinger viser at PCB-verdiene generelt er på vei ned. 

Halvparten håndteres uforsvarlig
Klima- og forurensningsdirektoratet antar at minst 90 prosent av 
den opprinnelig PCB-mengden er tatt ut av bruk, men har bare 

registrert at halvparten av dette har blitt håndtert forsvarlig. Mye 
PCB-holdig avfall ender ulovlig på fyllinger eller blandet med annet 
avfall. Spesielt i elektrobransjen og innenfor riving/rehabilitering har 
vi utfordringer knyttet til forsvarlig håndtering. 

Trolig er det flest PCB-holdige vinduer igjen i yrkesbygg samt kom-
munale- og fylkeskommunale bygg. De fleste isolerglassruter har 
produksjonsåret preget inn på avstandsskinnen mellom glassene. 
Dermed er det enkelt å sjekke om vinduene hjemme eller på jobben 
inneholder PCB. 

Også nyere isolérglassruter kan være farlig avfall
De miljøfarlige stoffene inngår i lim og fugemasse som brukes for 
å holde vindusrutene sammen. Klorparafiner er påvist i perioden 
fra 1976 til 1990. Fra 1986 ble det i tillegg til klorparafiner brukt 
ftalater som mykgjører i lim og fugemasse med ftalater. Isolerglass-
ruter med klorparafiner eller ftalater må også håndteres som farlig 

avfall med mindre det er dokumentert at lim og lister ikke oppfyller 
kriteriene for klassifisering som farlig avfall. 

For å vite sikkert om vinduene inneholder miljøgifter må de analyseres. 
Kostnaden ved å få analysert et vindu er tilsvarende innlevering av 10-
15 vinduer med PCB, klorparafiner eller ftalater. For mindre prosjekter 
blir det derfor billigere å levere inn vinduene som farlig avfall enn 

å analysere dem. Det er avfallsbesitter som skal dokumentere at 
vinduene ikke inneholder stoffer som er klassifisert som farlig avfall. 

Både den som eier farlig avfall og avfallselskapet som mottar det, 
har ansvaret for å sikre miljømessig forsvarlig behandling. Det er 
ulovlig å ta imot isolerglassruter som restavfall, hvis det ikke fore-
ligger en analyse av vinduene. 

Isolérglassruter med PCB, 
klorparafiner eller ftalater
er farlig avfall

Norsk Gjenvinning 
ordner opp i gamle miljøsynder

Kort om PCB-ruter

Følgende isolerglassruter skal håndteres som 
PCB-ruter:
·  Norskproduserte isolerglassruter produsert fra
  1965 til 1975, som ikke er merket “Thermopane”
·  Importerte isolerglassruter produsert frem til 1980,  
   som ikke er merket “Thermopane”
·  Umerkede isolerglassruter som kan være fra 
   periodene over

Følgende ruter er ikke PCB-ruter:
 ·  Isolerglassruter merket “Thermopane”
 ·  Enkle og koplede vinduer
 ·  Norske isolerglassruter produsert etter 1975,       
   utenlandske produsert etter 1979.
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finnes i mange produkter vi bruker 
til daglig. 

Kort om Ftalater

PCB (polyklorerte bifenyler) er en 
gruppe syntetiske klorforbindelser 
som er giftige, tungt nedbrytbare 
og bioakkumulerende. Skadelige 
konsentrasjoner av PCB i naturen 
og er et betydelig miljøproblem. 

Kort om PCB

Innsamling og behandling av 
isolerglassruter

Behandlingsanlegg for 
isolerglassruter
Gaupeveien 9, NO-2211 Kongsvinger
Telefon: 94 84 24 02

En del av Norsk Gjenvinning 

– Norges største aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester

I Norsk Gjenvinning er det rom for både store tanker og tusenvis av 
handlinger hver eneste dag. De store tankene er knyttet til samfunns- 
nytten av det vi gjør. Når vi velger å si tusenvis av handlinger tenker 
vi på alle de aktivitetene vi gjør over hele landet hver eneste dag. 
Handlinger som bidrar til å gi mer enn 40 000 kunder en enklere 

hverdag. Alle disse handlingene skal være preget av vår høye ambisjon 
om å levere over forventning og ikke minst være basert på våre verdier. 
Verdier som stiller krav til at vi skal være profesjonelle, proaktive og 
lagspillere. Sagt på vår måte: – vi ordner det!

Norsk Gjenvinning konsernet er Norges største aktør innenfor gjenvin-
ning og miljøtjenester. Norsk Gjenvinning samler inn over 1,5 millioner 
tonn avfall fra mer enn 40 000 kunder, har 1 300 medarbeidere og en 
omsetning på 3,75 milliarder kroner (2011).


