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Avfallsforum Hell, 19. oktober 2021
Silje Skogvold



multiconsult.no

2

Håndtering av tyngre bygningsmaterialer

• Betong og tegl fra riveprosjekter skal leveres til lovlig 
avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32.

• Uavhengig av om massene skal gjenvinnes eller leveres til 
avfallsanlegg, må det gjennomføres en kartlegging – før riving.
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Regelverk og veiledere

• Avfallsforskriften:
- kapittel 9 – ved deponering
- kapittel 14a – ved gjenvinning

• Forurensningsloven
• Plan og bygningsloven

• Andre hjelpemidler
- Miljødirektoratets veileder til avfallsforskriften
- betongveilederen til Forum for miljøkartlegging
- betongavfall@mdir.no
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Avfallsforskriften 14a

• Erstattet faktaark M14

• Formål
- fremme gjenvinning av betong og tegl fra riveprosjekter
- fjerne og destruere miljøgiften PCB

• Virkeområde
- rivning av byggverk eller del av byggverk i betong eller tegl og 

bruk av betong og tegl fra riveprosjekter til anleggsarbeid, 
inkludert bygging av vei eller parkeringsplass, etablering av 
støyvoll og igjenfylling etter graving
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Fjerne og destruere miljøgiften PCB

• Nytt i avfallsforskriften

• Krav om at maling, puss, avretting 
osv. med PCB7 over 50 mg/kg fjernes 
før riving

• PCB skal destrueres
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Fremme gjenvinning av betong og tegl

• Ønsker å legge til rette for mer bruk av betong og tegl, 
uten at det går på bekostning av miljø

• Så at blant annet fokus på seksverdig krom gjorde at mye 
betong måtte leveres til mottak

• Har økt enkelte grenseverdier, bl.a. seksverdig krom

• Betong som kommer til nytte ved å erstatte 
materialer som ellers ville blitt brukt
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Grenseverdier for gjenvinning

• Egne grenseverdier for
- ubehandlet betong
- overflatebehandling

• Begge må tilfredsstilles for at betong skal kunne 
gjenvinnes uten tillatelse

• Ved overskridelser må man søke tillatelse hos 
Miljødirektoratet (eller annen forurensningsmyndighet)

Betong
Avretting

Maling
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Grenseverdier for ubehandlet betong, 14a-4

• Økte grenseverdier for arsen, 
krom total, seksverdig krom og 
nikkel

• Ikke alltid nødvendig å sjekke for 
alle parameter

• Gjennomsnittsnivå som gjelder

• Kan brukes som utgangspunkt for 
vurdering også ved søl og annen 
forurensning av betongen

Stoff Konsentrasjonsgrense 
(mg/kg)

Metaller:

Arsen 15

Bly (uorganisk) 60

Kadmium 1,5

Kvikksølv 1

Kobber 100

Sink 200

Krom (III) 100 (tot)

Krom (VI) 8

Nikkel 75

PCB:

∑ 7PCB 0,01

PAH-forbindelser:

∑ 16 PAH 2

Benso(a)pyren 0,1

Alifatiske hydrokarboner:

Alifater C5–C6 7

Alifater >C6–C8 7

Alifater >C8–C10 10

Alifater >C10–C12 50

Alifater >C12–C35 100
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Tilleggskriterier for betong

• Betongen eller teglet må ikke være tilsølt 
med kjemikalier som inneholder andre 
stoffer enn de som er nevnt i bokstav a, og 
som kan føre til nevneverdig skader eller 
ulemper for helse eller miljø.

• Betongen eller teglet må ikke inneholde 
myke fuger, armeringsjern eller plast.

• Betongen må ikke bestå av sprøytebetong.
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Grenseverdier for overflatebehandling, 14a-5
• Overflatebehandling: maling, puss, 

avretting, belegg

• Grenseverdier kun for enkelte stoffer

• Hva med de andre parametrene? 

• Grenseverdier for nyttiggjøring vs. farlig
avfall 

∑ 7PCB Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kvikksølv (Hg)
Konsentrasjon 
(mg/kg) 1 1 500 40 40



multiconsult.nomulticonsult.no

Kriterier for gjenvinning

• Ingen spesifikke krav ved gjenvinning dersom grenseverdiene i
kap 14a-4 er overholdt

• Egne kriterier for betong hvor overflatebehandling overskrider
grenseverdiene gitt i 14a-4, men tilfredsstiller kravene i 14a-5
- tildekkes med fast dekke (asfalt, betong) eller minst 0,5 

meter andre masser.
- ikke brukes i sjø eller myrområder.
- minst en meter over høyeste grunnvannstand.

• Ved overskridelse av grenseverdiene kreves det tillatelse fra
forurensningsmyndigheten
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Dokumentasjonskrav ved gjenvinning

• Den som bruker betongen skal kunne fremvise en beskrivelse per 
riveprosjekt som minst inneholder:
- entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller 

teglet har oppstått og grunneiers navn
- hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av
- dato for kartleggingen
- byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent
- beskrivelse av prøvetaking av ev. malingslag, sementbaserte fuger, 

avrettingsmasser og murpuss
- beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl
- resultater fra analyser av materialprøvene
- hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte 

riveprosjekt
- hvor og hvordan betongen og teglet er brukt
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Søknad om gjenvinning

• Kan gis tillatelse iht. forurensningslovens kap. 11. 
• Søknaden skal bl.a. inneholde 
- info som er angitt under dokumentasjonskrav
- formål
- miljørisikovurdering
- tiltak for å hindre forurensning

• Mal for søknad finnes på Miljødirektoratet sin nettside
• Betongveilederen – tips til søknad
• Søknad sendes til post@miljodir.no

• Tidligere bruk av e-post: betongavfall@miljodir.no

• Betong som gjenvinnes etter tillatelse skal registreres i 
grunnforurensningsdatabasen. 

mailto:betongavfall@miljodir.no
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Erfaringer

• Faktaark M14 – mye betong levert til mottak pga. Cr6
• Etter heving av grenseverdi – mer kan gå direkte til gjenvinning
- Nivåene ligger ofte mellom 2 og 8 mg/kg

• Metode for prøvetaking viktig
- Ved meisling av biter – får ofte forurensning fra støv ol.

• Miljødirektoratet ønsker gjenvinning – søknader med nyttig 
bruk, relevante tiltak og gjennomtenkt bruk – blir ofte 
godkjent. 
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Deponering

• Ved overskudd eller ikke behov for betongen

• Avfallsforskriftens kapittel 9
- Inert avfall
- Ordinært avfall
- Farlig avfall

• Gjennomsnittsverdier for et produkt som gjelder
• Sanering av PCB gjelder

• Ulik håndtering og klassifisering hos ulike mottak
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Utfordringer

• Viktig å skille på regelverk for gjenvinning og deponering

• PCB i maling – når kommer saneringsplikten inn

• Søl og andre stoffer enn de nevnt i avfallsforskriften kap. 
14a. 
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Litt om prøvetaking

• Betongveilederen gir mye nyttig info
• Ubehandlet betong:
- Kjellergulv
- Kjellervegger
- Dekker/etasjeskiller
- Yttervegger
- Innervegger
- Fundamenter/søyler
- Dekker/ramper osv. utvendig
- Ulike materialer

• Analyser

Tilsvarende for hvert 
byggetrinn/bygningsdel

Gode og representative 
prøver
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Litt om prøvetaking

• Overflatebehandling og søl
- Maling ute
- Maling inne: gulv, vegger, himling
- Puss
- Avretting
- Sementbaserte fuger
- Søl og mistanke om forurensing
- Spesialrom

Tilsvarende for hvert 
byggetrinn/bygningsdel
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Eksempel

• Resultater fra prøver av ubehandlede tyngre materialer

As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn PCB
sum7

Krom-6 Olje

SK11 Sokkel, gulv Betong 14 9,1 < 0,05 24 55 < 0,01 31 68 nd 15
SK12 Sokkel, vegg Betong 13 9,8 < 0,05 26 49 < 0,01 32 75 nd 5,5
SK17 Smøregrav Overflate 15 26 < 0,05 34 34 0,01 35 97 nd 2900
SK26 Kjeller, gulv Betong 14 9,2 < 0,05 21 47 0,01 32 38 nd 3,4
SK27 Kjeller, vegg Betong 16 10 < 0,05 28 40 < 0,01 34 41 nd < 0,5
SK37 Søyle Betong 7,3 7,8 < 0,05 15 56 < 0,01 31 46 nd 3,9
SK38 Vegg Tegl 3,4 4,5 < 0,05 5,1 18 < 0,01 10 6,8 nd < 0,5
SK40 Gulv Betong 5 5,2 < 0,05 12 30 < 0,01 18 36 nd 5,8
SK43 Vegg Lettklinker 9,9 6,8 < 0,05 21 39 0,15 21 22 nd < 0,5
SK44 Utvendig Betong 13 9,4 < 0,05 23 45 0,01 30 71 nd 8,6
SK45 Fundament Betong 12 10 < 0,05 17 76 0,01 40 40 nd 4

<15 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <0,01 <8 <2
Over grenseverdi iht. §14a-4 i  avfallsforskriften >15 >60 >1,5 >100 >100 >1 >75 >200 >0,01 >8 >2
Grenseverdi iht. §14a-4 i  avfallsforskriften

Prøve nr. Prøvested Bygningsmateriale
Resultat (mg/kg)
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Eksempel

• Resultater fra prøver av overflatebehandling

As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn PCB
sum7

Olje PAH

SK7 Sokkel, gulv Maling 8,2 670 < 0,05 22 150 0,06 22 170 0,006
SK8 Sokkel, vegg Maling 8,5 14 < 0,05 22 59 0,02 20 970 nd
SK13 Fasade Malt puss 9,5 58 < 0,05 7,3 31 < 0,01 12 57 nd
SK16 Grunnmur Puss 16 20 < 0,05 33 47 < 0,01 31 100 nd
SK24 Kjeller, vegg Malt puss 8,9 600 1,3 15 100 0,71 19 4300 0,067
SK25 Kjeller, fyrrom Puss og avretting 5,8 12 < 0,05 15 37 0,01 28 250 nd
SK28 Utvendig, grunnmuMalt puss 11 10 0,12 18 31 0,47 23 13400 nd
SK29 Grunnmur Belegg 7 12 < 0,05 19 36 0,01 28 400 nd 15000 8,4
SK30 Fasade Hvitmaling 10 2700 < 0,05 16 32 0,77 16 210 nd
SK33 Vegg Hvitmaling 11 8,7 0,061 11 21 6 12 160 nd
SK35 Gulv Avretting 15 8,2 < 0,05 24 45 0,04 28 47 nd
SK39 Vegg Mørtel 18 9,7 < 0,05 29 46 < 0,01 32 67 nd

<15 <60 <1,5 <100 <100 <1 <75 <200 <0,01 <100 <2
Grenseverdi iht. §14a-5 i  avfallsforskriften <1500 <40 <40 <1
Over grenseverdi iht. §14a-5 i  avfallsforskriften >1500 >40 >40 >1

Resultat (mg/kg)

Grenseverdi iht. §14a-4 i  avfallsforskriften

Prøve nr. Prøvested Bygningsmateriale
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Forurenset grunn ved riveprosjekter

• Trenger en riveentreprenør ta hensyn til forurenset grunn?
• Trenger en miljøgeolog ta hensyn til bygningsmasse? 
• Kan bygg og riving føre til forurenset grunn? 
• Kan man dra nytte av av hverandre?
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Massehåndtering ved rivearbeider

• Ofte mer graving enn man tror
- Fjerning av infrastruktur
- Fremgraving av kjellere og fundamenter
- Oljetanker, septiktanker osv. 
- Masseforflytting ved gjenfylling

• Terrenginngrep etter forurensningsforskriftens 
kap. 2?

• Når skal man håndtere forurenset grunn?

• Etterbruk? 
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Forurenset grunn ved rivearbeider

• Riving av bygg kan avdekke forurenset grunn
- rørtraséer
- rundt og under bygg
- installasjoner i grunnen

• Riving kan også føre til forurensning i grunnen
- spredning under riving (støv, maling)
- gjenliggende avfall



multiconsult.no

24

Oljetanker
• Ofte nedgravd i tilknytning til bygg – rør inn til 

bygget
• Tilknyttet fyrkjel, oljekamin, dagtank

• Eldre tanker kan være skjulte – rør fjernet
• Oljeforurensning i grunnen
• Riving og opptak av tank kan også føre til 

forurensning 
• Nyttig å vite om det har vært tank tidligere

• Når håndtere forurenset grunn?
• Dokumentasjon
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Likheter ved miljøkartlegging og forurenset grunn

• Tidligere og dagens bruk av tomta og bygningsmassen
- Verksted – søl av olje og kjemikalier
- Bensinstasjon – oljetanker osv. 
- Industri
- Gårdsbruk

• Det man finner i bygget kan man også finne i grunnen, og 
omvendt 

• Kan være nyttig å bruke informasjon fra hverandre
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Bygningsmassen på tomta

• Hvordan kan bygg være kilde til 
forurenset grunn?
- Overflatebehandling på fasader
- Materialer på fasader og tak
- Impregnert trevirke
- Fuktsperre langs grunnmur
- Oljetanker

• Har det vært andre bygg på tomta 
tidligere? 
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Materialer på fasader

• Avflasset maling og puss fra slitasje 
og vedlikehold

• Fugemasse
• Metaller - sink og bly
• PCB
• Kan gi forurenset grunn rundt 

bygningsmassen

PCB-innhold i overflatejord (Jartun, 2008)
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Impregnert trevirke
• CCA-impregnering – kobber, 

krom, arsen
• Kobberimpregnering - kobber
• Kreosotimpregnering – PAH

• Kan smitte til underliggende 
masser
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Fuktsperre på grunnmur/kjeller
• Eldre fuktsperre – finner ofte 

høye nivåer av PAH

• Ofte skjult, dukker opp under 
riving

• Kan smitte til omkringliggende 
masser
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Asbest
• Asbest i jord – fibre oftest fra 

eternitplater

• Brukt på fasader, tak og langs 
kjellervegger

• Finner ofte nedgravd eternit

• Eternit mye brukt også rundt i hager

• Må gjøres vurderinger i hvert tilfelle

• Risiko knyttet til arbeidsmiljø
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Avfall i grunnen
• Rester etter eldre bebyggelse
- Grunnmurer og kjellere
- Fundamenter og infrastruktur
- Nyttiggjort betong
- Nedgravd bygningsavfall
- Eternit
- Trevirke

• Avfall og «søl» etter riving
- Rene masser blir forurenset

• Hvordan håndtere avfallet? 
• Nyttiggjøring?
• Kan dette ha forurenset grunnen rundt? 
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Betong i grunnen

• Blir ofte oppdaget under utgraving – av 
miljøgeolog

• Hva er kilden/opphav til betongen?

• Er det ubehandlet eller behandlet betong?

• Kan betongen ha ført til forurensning i grunnen?
- Maling, puss, avretting
- Fuktsperre på grunnmurer

• Nyttiggjort betong – har man dokumentasjon? 
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Oppsummering
• Vite hva man skal lete etter

• Mer utfordrende dersom byggene 
er fjernet

• Nyttig å se gjennom 
miljøkartleggingsrapporter

• Eldre flyfoto

• Har slik forurensning betydning? 
- Ofte begrensede områder, men 

kan være høye konsentrasjoner
- Kan få større konsekvenser 

senere
- Større mengder lavforurensing
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Spørsmål?
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