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AGENDA NYTTIGGJØRING AV BETONG, HVILKE MULIGHETER
GIR VEILEDEREN

• Utvikling av regelverk de siste årene og dagens situasjon

• Hvordan en går frem i prosjekt

• Hvordan bestemme seg for mulighetene basert på M14, rev 2017

• Veldig kort om fremtidig utvikling



Regelverk og trend for gjenvinning*

1990-tallet
80+ % riveavfall ble sendt til
deponi

2000-tallet
Betydelig skift mot økt 
gjenvinning etter etablering av 
NHP1

2014 - 2017
Statistisk topp for gjenvinning 
av riveavfall (86 % gjenvunnet 
og 11 % deponi). Etterpå har 
andel gjennvunnet riveavfall blitt 
redusert betydelig.

I 2017 ble mer deponert (36 %) 
enn materialgjenvunnet (34 %)

M14 M14 – rev 2017

*Statistikk fra NHP – nettverket og SSB



M14 (REV FEB 2017)

• M14 faktaark ble utarbeidet som 
veiledning i påvente av 
ferdigstilling av forskriftsforslag

• For «bruk der avfallet kan tjene et 
nyttig formål ved å erstatte 
anvendelsen av andre materialer 
som ellers ville blitt benyttet.»

• Nyttiggjøring av betongavfall må 
ikke motstride Forurensningsloven 
§7. (plikt til å unngå forurensning)

• Forurensningsloven §32, §7, §8, 
§11

EKSEMPEL PÅ TILFØRT SØL OG OVERFLATEBEHANDLING SOM MÅ VURDERES 



HVEM ER INVOLVERT I PROSESSEN

Prosjekt

Byggherre/tiltakshaver – Beslutningstaker 
eller bestiller

Prosjekterende (tidlig fase avklaring) –
søknadsansvarlig, kartlegger

Riveentreprenør / entreprenør (sen fase 
avklaring) – utførende riving og 
gjennomførelse av nyttiggjøring, ev. 
supplerende kartlegging

Myndighetsorgan

Miljødirektoratet – Forurensningsmyndighet; 
mottar og behandler søknader om 
nyttiggjøring og ansvarlig for å gi tillatelser 
dersom en søknad blir godkjent



PROSESS I PROSJEKT

Tradisjonell eller enklest prosess • Byggherre eller representant bestiller 
vurderingen fra prosjekterende RIM 
samtidig som det bestilles 
miljøkartlegging f.eks. 

• Kartlegging som omfatter alle gjeldende 
fraksjoner av betong, tegl, osv
gjennomføres og analyseresultater 
vurderes.

• Billigst for byggherre og gir forutsigbarhet 
i prosjekt. 

• Tilrettelegger for entreprenør til å gi tilbud 
basert på godt utarbeidet grunnlag



PROSESS I PROSJEKT

Atypiske prosesser • Bygget blir revet før forslaget om 
nyttiggjøring blir tatt opp

• Endringer i prosjektet åpner for 
nyttiggjøring av tyngre 
bygningsmaterialer etter gjennomført 
miljøkartlegging, f.eks endring i plassering 
av bygg eller utnyttelse av eiendommen

• Under utførelse avdekkes nye og ikke 
kartlagte forekomster



HVORDAN GÅ FREM – UNDERSØKELSE OG PRØVETAKING

• Kartlegging for nyttiggjøring ≠ vanlig 
miljøkartlegging

• Miljøkartlegging skal identifisere 
forekomster av farlig avfall

• Kartlegging for nyttiggjøring skal 
identifisere fraksjoner med egnete tyngre 
bygningsmaterialer

• Kartlegging av tyngre bygningsmaterialer 
må ta høyde for alle lag; det kan være 
skjulte lag som f.eks innestøpt isolasjon



HVORDAN GÅ FREM – UNDERSØKELSE OG PRØVETAKING

Krever tilstrekkelig antall prøver

• Beskrivende for forskjellige tyngre 
elementer og konstruksjoner

• Type tyngre

• Betong

• Tegl

• Puss, osv

• Laginndeling må dokumenteres

• Betong

• Puss

• Maling

Vær obs på spesielle fraksjoner som 
asbestholdig puss, blåbetong og Leca fra 
gjeldende årstall for KFK/HKFK, m.fl

Sprøytebetong kan ikke nyttiggjøres 
grunnet bl.a. potensielt innhold av asbest, 
plast, osv. Sprøytebetong bør prøvetas som 
en del av miljøkartlegging.

Tabell 2
M14

PCB7 Kadmium 
(Cd)

Bly (Pb) Kvikksølv 
(Hg)

[mg/kg] 1 40 1500 40



HVORDAN GÅ FREM – NYTTIGGJØRING, RISIKOVURDERING 
ELLER SØKNADSPLIKTIG

Ved vurderinger rundt betong, som ikke er 
farlig avfall, er det to valg:

Deponering

1. Ren og ubehandlet betong

2. Inert avfall

3. Ordinært avfall

4. Farlig avfall

Hentet fra -



HVORDAN GÅ FREM – NYTTIGGJØRING, RISIKOVURDERING 
ELLER SØKNADSPLIKTIG

Nyttiggjøring

1. Nyttiggjøring med alle verdier under 
verdier i tabell 1 i M14 og uten 
overflatebehandling

2. Nyttiggjøring med vilkår dersom 
analyseparametere for 
overflatebehandling er under 
grenseverdier i tabell 2  

3. Nyttiggjøring etter tillatelse (søknad)

4. Nyttiggjøring på bakgrunn av 
risikovurdering (kanskje midlertidig)

Hentet fra -



RISIKOVURDERING

Nyttiggjøring ved mindre overskridelser av 
foreslåtte verdier i tabell 1 kan vurderes på 
bakgrunn av en risikovurdering.

Dette grunnet:

• Verdiene er veiledende og ikke faste 
grenseverdier (som med normverdiene 
for forurenset grunn). Verdiene beskrives 
i M14 som et godt utgangspunkt (helse 
og økosystemer).

• Miljødirektoratet har uttalt seg om 
muligheten for å risikovurdere mindre 
overskridelser.

Tolkning av 2. avsnitt under 
Forurensningsloven i M14:

Dersom en risikovurdering tilsier at det 
ikke er fare for forurensning og at tiltaket 
ikke medfører nevneverdige skader eller 
ulemper, kan det være mulig å 
gjennomføre tiltaket uten søknad etter 
§11, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Tiltakshaver eier risiko for nyttiggjøring
basert på en risikovurdering og ikke 
søknad.



RISIKOVURDERING

En risikovurdering kan være veldig detaljert 
for å kunne eliminere eller vurdere 
risikomomentene.

En risikovurdering vil typisk utføres for 
mindre overskridelser i tabell 1 og som i de 
aller fleste tilfeller er basert på Cr(VI).

Typiske tiltak kan være mindre mengder 
betong, spesielt godt egnete områder og 
særtilfeller som f.eks nyttiggjøring i lukket 
kjeller eller basseng.

Innhold i en risikovurdering (ikke 
uttømmende og veldig tiltakspesifikt):

• Lokale forhold → påvirkning på betong via 
råvarer og informasjon om naturlig 
innhold i et bestemt område

• Flomsedimenter (NGU), relevant 
miljøteknisk grunnundersøkelse

• Tilstrekkelig antall prøver sentralt og gir 
detaljert bilde av faktisk innhold

• Innhold i ellers ensartede materialer kan 
fortsatt variere

• Solid statistikk

• Må være kvalifisert miljøfaglig vurdering 
(ikke samme prinsippene som MTGU)

• Vurderinger av resipienter og natur

• Utlekkingstest (ristetest og kolonnetest)

• Vurderinger rundt plassering relatert til 
grunnvannstand og under tett dekke



SØKNADSPLIKTIG

Dersom det er vanskelig å vurdere om noe 
er søknadspliktig, oppfordres det til å 
kontakte Miljødirektoratet for avklaring.

Dersom det fortsatt er tvil, anbefales det å 
levere en søknad. Ansvaret og risiko som 
sådan legges på Miljødirektoratet ved levert 
søknad.

Miljødirektoratet oppfordrer til søknader om 
nyttiggjøring av fraksjoner med relativt høyt 
innhold av Cr(VI) sammenlignet med 
verdien i tabell 1.

Fremtid: Heving av grenseverdi for Cr(VI) 
iht. høringsforslag til forskrift…



REFERANSER

• M14 faktaark M-14|2013 rev feb 2017 fra 
Miljødirektoratet

• Betongveilederen. Versjon 2.0: 
Prøvetakingsstrategi, regelverk, tolkning 
av analyseresultater, miljøkartlegging, og 
søknad om nyttiggjøring av betongavfall. 
Utgitt av Forum for miljøkartlegging og –
sanering 2019.

• www.byggemiljø.no

• NHP-nettverket

• Statistisk sentralbyrå: 
https://www.ssb.no/natur-og-
miljo/statistikker/avfbygganl

• Samtaler og kommunikasjon med 
Miljødirektoratet

http://www.byggemiljø.no/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfbygganl


TUSEN FOR OPPMERKSOMHETEN!


