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PBL/TEK-17
Produktforskriften
REACH-forskriften
Faktaark M|14
Betongforskriften
Forurensningsforskriften
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Standarder
Internasjonale avtaler

Byggherreforskriften
Internkontrollforskriften
Forskrift og utførelse
   av arbeid
Avfallsforskriften
Fremmede organismer
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning
Klass-merk forskriften



En sammennslåing av mange småforskrifter

 WEEE
 Batteries
 Hazardous waste
 Kjøretøy
 Dekk
 Drikkevareemballasje
 Trikloretan
 Deponering av avfall
 Forbrenning av kommunalt og farlig avfall og spillolje
 Grensekryssende transport av avfall
 PCB-containing insulating glazings



Alle produsenter og importører av ee-
produkter må ha et system for innsamling
av kasserte produkter, røykvarslere og
lyskilder egne fraksjoner

Vederlagsordning, gratis å levere

BA-elektro samles i hovedsak inn av
RENAS, som henter gratis på
byggeplasser

Det finnes andre aktører også

Waste electric and electronic



Selve forskriftsteksten

Vedlegg 1: Den europeiske avfallslisten (EAL)

Vedlegg 2: Kriterier som gjør avfall til farlig avfall
1: Egenskaper som gjør avfall farlig
2: Spesifikke grenseverdier for enkelte
stoffer

Vedlegg 3: Standardiserte krav til kommunale
mottak

I tillegg: Forskrift om klassifisering, merking og
emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) 

Hazwaste (spesialavfall), seks deler:



Tilgjengelig kun for medlemmer!





Produsenter har plikt til å sørge for av vinduer
kan leveres til samme pris som vinduer uten
PCB

Produsenter skal dekke merkostnadene ved
vederlag på salg av nye vinduer

Den som kjøper mer enn 200 isoglassvinduer
pr år, skal etterspørre og kunne dokumentere
at produsenten deltar i et godkjent retursystem

Ruteretur er eneste operatør

I hht.  produktforskriften § 2-1 skal alle PCB-holdige
komponenter merkes!

PCB-containing insulated glazings



§ 9-1: Byggverk skal prosjekteres,
oppføres, driftes og rives på en
måte som medfører minst mulig
belastning på naturressurser og det
ytre miljøet. Byggavfallet skal
håndteres tilsvarende. 
Miljøplan/Miljøoppfølgningsprogram
er et nyttig verktøy

§ 9-2: Det skal velges produkter til
byggverk uten, eller med lavt,
innhold av helse-og miljøskadelige
stoffer. 



Ved planlegging av byggverk
skal det undersøkes om det
finnes forurenset grunn.  



Byggverk skal sikres en forsvarlig og
tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over
byggverkets livsløp begrenses til et
minimum. 

Det skal velges produkter til byggverk som
er egnet for ombruk og
materialgjenvinning.

Med avfall menes materialer og
gjenstander fra bygging, rehabilitering eller
riving av bygninger, konstruksjoner og
anlegg. Avfall som består av gravemasser
(ren jord, stein og asfalt) fra
byggevirksomhet er ikke omfattet. 

PBL § 29-8: “Forsvarlig avfallshåndtering, forskrift kan gis...”



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

a) construction, extensions etc of a building dersom
tiltaket overskrider 300 m2 BRA

b) reconstruction, including alteration of the exterior
of a building dersom tiltaket berører del av bygning
som overskrider 100 m2 BRA

c) demolition of a building som overskrider 100 m2

BRA

d) construction, extentions or demolishing of
constructions and installations dersom tiltaket
genererer over 10 tonn bygge-og rivningsavfall.

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



Ved gjennomføringen av tiltak i
eksisterende byggverk skal det
foretas kartlegging av bygningsdeler,
installasjoner og lignende som kan
utgjøre farlig avfall.  (NB: Ingen nedre
grense for størrelse på bygg!)

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

TEK § 9-7



Miljøkartlegging skal alltid gjennomføres ved rehab
og riving!!

Små hus under 100m2 BRA Andre bygg over 100 m2 BRA

Kartlegging av kompetent person
Teknisk notat

Kartlegging av kompetent person
Full miljøkartleggingsrapport



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. 



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.

Sortering skal skje på byggeplassen

Ikke noe krav til hvor mye/lite avfall
som genereres/m2



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. 

(Dette gjelder også avfall fra
miljøsaneringen).



Der det kreves avfallsplan eller
miljøsaneringsbeskrivelse, jf. TEK §
9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som
dokumenterer faktisk disponering av
avfallet vedlegges søknad om
ferdigattest. 

SAK § 8-1:



Miljøriktig prosjektering Tradisjonell
prosjekteringsinnsats











Alle relevante miljøtema -
tverrfaglig
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