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2 BAKGRUNN 

Krav til miljøkartlegging og utarbeiding av miljøsaneringsbeskrivelse er hjemlet i Byggeteknisk 
Forskrift (TEK). Kravet gjelder ved rehabilitering eller riving av bygg og anleggskonstruksjoner. 
Hensikten med miljøkartlegging er å identifisere mengde, type og beliggenhet av helse- og 
miljøfarlige stoffer, og dermed fungere som et viktig grunnlag for sanering og sluttbehandling 
av rivemassene på forskriftsmessig måte. En riktig gjennomført kartlegging vil også være et 
viktig grunnlag for vurdering av nyttiggjøring av riveavfall. Dette gjelder spesielt for tyngre 
byggematerialer som betong og tegl.  

Forum for miljøkartlegging og –sanering har observert at kvaliteten på miljøkartlegginger og 
miljøsaneringsbeskrivelser er svært varierende. Det er flere eksempler på at dårlig kvalitet på 
kartleggingsarbeid har ført til store negative konsekvenser for prosjektene i form av store og 
uforutsette tilleggskostnader, forsinkelse i framdrift, samt at miljøfarlig avfall har kommet på 
avveie og forurenset natur og miljø. Tilleggskostnader som følge av dårlig kvalitet på 
miljøkartleggingsarbeid vil raskt kunne overstige kostnaden ved selve kartleggingen mange 
ganger, og det er flere eksempler på tilleggskostnader på mange millioner kroner, særlig 
dersom asbest har blitt spredt i bygget.  Forumet tror at i slike tilfeller er oppdraget gitt til 
billigste tilbyder, som ikke nødvendigvis har den beste kompetansen, og som gjør en kort og 
enkel kartlegging fordi man ikke vet nok om hvilke miljøfarlige stoffer som kan finnes. 

Forum for miljøkartlegging og -sanering ønsker med denne veiledningen å hjelpe tiltakshavere 
som har bygninger eller anlegg som skal rives eller rehabiliteres til å gjennomføre anskaffelser 
som sikrer bedre gjennomføring av prosjektet.  

Vi ønsker også at dette skal bidra til at de som skal gi tilbud på jobben konkurrer på et mest 
mulig likt grunnlag. 

Veiledningen er egnet både for private og offentlige tiltakshavere, og innholdet i forespørselen 
og krav til innhold i tilbudet bør tilpasses forespørselens størrelse og prosjektets kompleksitet. 
Private aktører står langt friere i anskaffelsesprosessene enn offentlige som må forholde seg til 
lov om offentlige anskaffelser.  

 

Oslo, 1. Juli 2020 

 

 

Styret i FORUM FOR MILJØKARTLEGGING OG -SANERING 
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3 LITT OM REGELVERKET 

Hensikten med en miljøkartlegging er å identifisere helse- og miljøfarlige stoffer før man setter 
i gang med riving eller rehabilitering. En god miljøkartleggingsrapport vil være et viktig bidrag 
til planlegging og gjennomføring av saneringstiltakene, slik at miljøfarlige stoffer ikke kommer 
på avveie. Det er dessverre en kjensgjerning at det er brukt mange miljøfarlige stoffer i 
byggevarer de siste 80 årene. 

3.1 Formål med miljøkartleggingsrapporten 

 Ivaretar tiltakshavers egne miljøkrav (avdekke og rapportere forekomster av helse- og 
miljøfarlige stoffer) 

 Grunnlag for entreprenørens miljøsanering. Dette sikrer at nødvendige hensyn tas i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring av rivearbeidene, samt at avfallet 
håndteres iht. gjeldende krav 

 Oppfyller myndighetenes krav (jf. Byggeteknisk forskrift, TEK17, §§ 9-6 og 9-7 og 
Saksbehandlingsforskriften SAK § 13-5), gjengitt i vedlegg 2. 

I TEK § 9-7 står det at det skal lages en miljøsaneringsbeskrivelse. For å unngå forveksling med 
anbudsbeskrivelse, benyttes det i fagmiljøet begrepet «miljøkartleggingsrapport» for å 
beskrive dokumentet som utarbeides etter en miljøkartlegging. Dette benyttes også videre i 
denne veilederen. 

Ingen nedre grense for når miljøkartlegging skal gjennomføres 

Det er en utbredt misforståelse at miljøkartlegging kun gjelder ved tiltak over 100 m2. Dette er 
feil. TEK § 9-7 første ledd slår fast at det alltid skal gjennomføres en «kartlegging av 
bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall». Kartleggingen skal 
foretas av en kompetent person. Ved tiltak større enn 100 m2 kommer det et krav om at det 
skal utarbeides en miljøkartleggingsrapport, og det gis retningslinjer for hva en slik rapport skal 
inneholde. Ved tiltak under 100 m2 er det samme krav til kartlegging, men ikke samme krav til 
utarbeiding av miljøkartleggingsrapport. 
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4 INFORMASJON TIL TILBYDERE 

En viktig forutsetning for å kunne gi et godt tilbud er god informasjon om bygningsmassen, hva 
som skal leveres og hva som finnes av grunnlag og forutsetninger. Aktuell informasjon kan 
være: 

4.1 Hvilke leveranser ønskes 

Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse iht. Byggeteknisk Forskrift (TEK) § 9-7. 

4.2 Tilleggstjenester 

TEK § 9-7 stiller helt konkrete krav til en miljøkartleggingsrapport, men dette er ikke 
tilstrekkelig til å gjennomføre en god prosess. Det er derfor noen tilleggstjenester som etter 
vår mening bør inngå i et miljøkartleggingsoppdrag som anbefalte, og andre som kan være 
aktuelle i enkelte prosjekter. Alle er listet opp nedenfor. 

Anbefalte tilleggstjenester (nærmere beskrevet i kapittel 8.2): 

 Oppstartsmøte med entreprenør: Viktig for å overføre kunnskap 

 Oppfølging under utførelse, vurdere behov for supplerende prøvetaking 

 Prisposter for miljøsanering etter NS 3420CD 

Opsjoner (nærmere beskrevet i vedlegg 1): 

 Totalt anbudsgrunnlag for miljøsanering og riving, evt. kun poster for håndtering av avfall 

 Ansvarlig søker (SØK) 

 Avfallsplan og sluttrapport 

 Nyttiggjøringsvurdering av tunge rivemasser (betong- tegl, lettklinker mm) 

 Forurenset grunn-undersøkelse, også kalt «miljøtekniske grunnundersøkelser». 

 Undersøkelse av fremmede arter 

 Mulighetsstudie for å benytte hele eller deler av bygget videre, uten riving 

 Ombruksvurdering av byggevarer 
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5 OPPLYSNINGER OM BYGGVERKET 

Opplysningene som beskrives i dette kapitlet er viktige for at miljøkartleggeren skal kunne gi 
mest mulig riktig pris på oppdraget. Dette er også opplysninger som er viktige for selve 
utførelsen av kartleggingsarbeidet. 

5.1 Beskrivelse av bygget som skal undersøkes 

 Adresse/kart, gårds- og bruksnummer 

 Hva skal gjøres: Riving av hele bygget/deler av bygget/rehabilitering/hulltaking osv 

 Størrelse (m2 berørt areal, gjerne spesifisert hvor mange kvadratmetere i hver etasje). 
Dersom ikke hele bygget skal kartlegges, er det viktig å få markert hvilke deler som skal 
kartlegges. 

 Bygge-/rehabiliteringsår 

 Byggemetode (Plasstøpt betong, betongelementer, murstein, bindingsverk osv.) 

 Hva bygningen(e) har blitt brukt til / historikk 

 Etasjeplaner (hvis slikt finnes, f.eks. brannrømningstegninger) 

 Bygningstekniske tegninger hvis dette er tilgjengelig, gjerne snitt-tegninger 

 Bilder 

 Evt. tidligere gjennomførte kartlegginger og saneringer 

 Biologiske risikofaktorer: Er det registrert muggsopp eller andre soppskader, loft med 
duer osv? Har bygningen vært tilholdssted for narkomane (sprøytespisser osv?) 

5.2 Byggets tilgjengelighet 

 Vil bygget være i drift eller bebodd på miljøkartleggingstidspunktet? (Dette er en viktig 
opplysning i forhold til hvor det er mulig å ta prøver til kjemisk analyse) 

 Her bygningen vært, eller er bygningen tilholdssted for bostedsløse? Kan det være 
utrygt å gjøre miljøkartlegging alene? 

 Spesielle forhold knyttet til adkomst 

 I hvilken grad tillates/ønskes destruktive inngrep (uttak av materialprøver, 
inspeksjon)? 

 Dersom bygget ikke er i drift: Er det strøm/lys/vann i bygget? 

 Himlingshøyder (vanskelig å undersøke eller ta prøver uten høy stige eller lift) 

 Er det tilgang til tak? Er det mulig å ta prøve av takbelegg? 

 Er det områder som er utrygge? 
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6 KVALIFIKASJONSKRAV 

Med kvalifikasjonskrav menes absolutte kvalifikasjonskrav for i det hele tatt å komme i 
betraktning. Disse kravene må dokumenteres av tilbyder. Dette kan være: 

 

 Relevant faglig kompetanse 

 Bestått kurs i miljøkartlegging1 for mindre enn 4 år siden, eventuelt 
etterutdanningskurs for ikke mindre enn 4 år siden, eller annen dokumentasjon på at 
man er faglig oppdatert. 

 Et minimum av praktisk erfaring fra kartlegging. Kan dokumenteres gjennom 
firmareferanser. 

 Ovenfor omtalte kompetanse leder oftest til at man har Sentral godkjenning innen 
aktuell tiltaksklasse. Alternativt kan man erklære ansvarsrett i hver enkelt byggesak 
ved å dokumentere at man har erfaring, utdanning og kompetanse i aktuell 
tiltaksklasse. Direktoratet for Byggkvalitet mener at firmaer som har sentral 
godkjenning er hakket mer seriøse enn de som erklærer ansvarsrett i hver enkelt sak. 

 

I tillegg kan det stilles andre vanlige kvalifikasjonskrav som skatteattester, regnskap, 
egenerklæringer, kvalitetssystem etc. om tiltakshaver har behov for dette. 

 

 
1 For eksempel RIF-kurs i miljøkartlegging eller tilsvarende. 
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7 TILDELINGSKRITERIER 

Leverandører som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli vurdert ut ifra på forhånd fastsatte 
tildelingskriterier. Dette kan være: 

 Arbeidsbeskrivelse. En beskrivelse av hvordan man tenker å løse det konkrete 
kartleggingsoppdraget og øvrige leveranser. 

 Kompetanse og relevant erfaring 

o CV-er på tilbudt personell (det er viktig å ikke kun se på antall års 
arbeidserfaring, men at man faktisk har erfaring med den type arbeider som 
etterspørres). Viktig informasjon her vil være eventuelle tilleggskurs og 
referanseprosjekter. 

o Tilbudt personells rolle i prosjektet må angis. 

 Pris 

o Etter medgått tid med honorarbudsjett (anbefales) eller fastpris 

o Kontraktstandard (NS8401/NS8402) 

o Reisekostnader oppgis, honoreres etter statens satser 

o Enhetspriser for analyser. Antall analyser holdes utenom konkurransen, og 
avregnes etter medgåtte mengder. Alternativt kan det oppgis et antall 
analyser som prises for sammenligning.  

o Fremdrift (hvis dette er viktig) 

 

Det må angis hvordan tildelingskriteriene vil vurderes; hvilken vekting gis de ulike kriteriene og 
hvordan blir det vurdert hvem som totalt sett har gitt det beste tilbudet. Dersom man ønsker 
en konkurranse hvor kvalitet faktisk er en del av tildelingskriteriene bør man ha et system hvor 
anbyderne rangeres fra best til dårligst. Kompetanse må telle minst like mye som pris. Husk 
også på at dersom prisen «dumpes», vil dette kunne medføre en mangelfull kartlegging, med 
de konsekvenser dette kan få for videre prosjektering og utførelse.  

Tabell 1 viser et eksempel på hvordan kriteriene kan utformes. 

 

Tabell 1: Eksempel på tildelingskriterier. 
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8 MILJØKARTLEGGING SOM VERDISKAPENDE 
TJENESTE 

Mange byggherrer ser på miljøkartlegging kun som et «nødvendig onde», som gjøres fordi det 
er lovpålagt. Men en god miljøkartlegging kan være et verdiskapende element i 
prosjekteringen, fordi man på et tidlig stadium får klarlagt hvilke utfordringer man eventuelt 
står ovenfor. Dette kan spare tiltakshaver for uforutsette kostnader og påslag fra 
entreprenøren. Det vil også være nyttig for å kunne beregne en realistisk tidsplan for 
miljøsaneringen. 

8.1 Roller og ansvar 

I regelverket brukes det juridiske termer på rollene i en byggeprosess, som ikke er så vanlige i 
dagligtale. I Tabell 2 oppsummeres de viktigste rollene og hvilket ansvar de har i forbindelse 
med miljøkartlegging. 

Tabell 2: Oversikt over relevante roller som er nødvendig ved miljøkartlegging. Omfatter ikke 
opsjonene som er omtalt i kapittel 9 . 

Rollebegrep i 
regelverket 

Hvem er dette? Relevant ansvar i forbindelse med 
miljøkartlegging (i hht regelverk) 

Lovverk 

Tiltakshaver Byggherren Skal engasjere ansvarlige foretak til 
å utføre prosjekteringen (eller 
gjøre alt selv). 

SAK § 12-1 

Ansvarlig søker 
(SØK) 

Oftest arkitekt, men kan også 
være rådgivende ingeniør 

Skal påse at alt lovpålagt arbeid blir 
gjort. 

SAK § 12-2 

Ansvarlig 
prosjekterende 
(PRO) 

Rådgivende ingeniør Utarbeide miljøkartleggingsrapport 

Lage avfallsplan 

SAK § 12-3 

Ansvarlig 
utførende 
(UTF) 

Entreprenør Gjennomføre miljøsanering 

Følge opp avfallsplan og registrere 
mengder 

Lage sluttrapport avfallsplan 

SAK § 12-4 

 

Iht. TEK § 9-6 skal det lages en avfallsplan hvis prosjektet er større enn 100 m2 og omfatter 
rehabilitering eller riving av bygninger, eller alle tiltak på anlegg2 som genererer mer enn 10 
tonn avfall (ekskl. jord, stein og asfalt). I hht TEK § 9-9 skal det etter at prosjektet er ferdig, 
lages en sluttrapport som viser faktisk disponering av oppstått avfall. 

I hht SAK § 8-1 skal sluttrapport for avfallsdisponering legges ved søknad om ferdigattest. 

I hht SAK § 12-2 skal ansvarlig søker påse at alt nevnt ovenfor blir utført. Ansvarlig 
prosjekterende (miljøkartleggeren) skal utarbeide nødvendig grunnlag for avfallsplan og 

 
2 Med «Anlegg» menes alt som ikke er bygninger: Veier, jernbaner, bruer, kraftoverføringsledninger, kaier og havneanlegg, 
vannkraftanlegg osv. 
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miljøsaneringsbeskrivelse (SAK § 12-3). I hht SAK § 12-4 skal ansvarlig utførende 
(entreprenøren) bidra til, og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta 
vare på dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for 
avfallshåndtering. 

Figur 1 viser en arbeidsflyt for miljøkartleggings- og miljøsaneringsprosessen, fordelt på de 
ulike rollene. Dette er et forslag, og kan utføres på flere måter. De grønne boksene er 
nærmere omtalt i kapittel 9.3. 
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Figur 1: Skjematisk framstilling av en mulig arbeidsprosess ved miljøkartlegging og -sanering. 
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8.2 Anbefalte tilleggstjenester 

Som nevnt i kapittel 4.2, er det noen tilleggstjenester ut over selve miljøkartleggingen som vi 
alltid mener bør gjennomføres (heretter kalt «anbefalte tilleggstjenester») og noen som kan 
være nyttige, avhengig av prosjekttype (opsjoner). 

8.2.1 Oppstartsmøte med entreprenør  

Miljøkartleggeren har brukt mye tid på å bli kjent i bygget, og har verdifull kunnskap både om 
bygget og hva som finnes av miljøfarlige stoffer. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det 
inkluderes et oppstartsmøte mellom entreprenør og miljøkartlegger for å overføre denne 
kunnskapen mest mulig effektivt. Entreprenøren har ofte en mer praktisk tilnærming, og 
sammen vil de kunne finne gode løsninger for hvordan arbeidet bør utføres. 

Hvis det er lang avstand fra miljøkartleggeren og entreprenøren, kan et slikt møte arrangeres 
som et WEB-møte. 

Det vil likeså være fordelaktig å trekke miljøkartleggeren med på prosjekteringsmøtene, for å 
dele sin kunnskap. 

8.2.2 Oppfølging under utførelse, supplerende prøvetaking 

Det er miljøkartleggeren som har ansvarsrett for prosjektering av miljøsaneringen (altså: 
miljøkartleggingen). Dersom det dukker opp forekomster av miljøfarlige stoffer under 
saneringsarbeidet, kan ikke miljøsaneringsfirmaet umiddelbart gjennomføre en kartlegging av 
dette. I det minste må miljøkartleggeren kontaktes, både slik at vedkommende vet om 
tilleggsfunnene, men også for at vedkommende skal ha en anledning til å vurdere hvordan 
dette skal håndteres og evt oppdatere miljøkartleggingsrapporten. Miljøkartleggeren bør også 
utføre tilleggskartlegging og innsending av prøver til analyse. Evt kan kartlegger og sanerer 
avtale at sanerer tar prøver og sender inn på vegne av kartleggeren. Saneringsfirmaet kan 
bruke moderne hjelpemidler som videofunksjon på mobiltelefon for å vise miljøkartleggeren 
hvor de nye forekomstene er funnet, slik at ikke miljøsaneringsfirmaet må bruke reisetid i 
tillegg. Ved å involvere miljøkartlegger i utførelsesfasen unngår man også diskusjoner hvor 
entreprenør har tatt prøver og påvist farlig avfall utover det som er beskrevet, men hvor det er 
tvil om hva det er tatt prøver av og hvor store deler av bygget det gjelder, eller om dette 
faktisk var noe som allerede var inkludert i miljøkartleggingsrapporten. Tilfeldig, dårlig 
dokumentert kartlegging kan påføre byggherren store ekstrakostnader. 

8.2.3 Prisposter for miljøsanering etter NS 3420CD 

Vi anbefaler at det utarbeides en beskrivelsestekst etter NS 3420CD med utgangspunkt i 
miljøkartleggingsrapporten. Beskrivelsestekster brukes i alle sammenhenger ved 
byggeprosjekter, muligens unntatt ved totalentrepriser eller samspillskontrakter. 
Beskrivelsestekster etter NS 3420 er en økonomisk-juridisk kontrakt mellom byggherre og 
entreprenør, gjerne med mengderegulerbare poster. Mengderegulerbare poster gir en trygg 
situasjon for entreprenøren, fordi hvis han finner mer miljøfarlig stoff enn det som er 
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beskrevet i kartleggingsrapporten, vil han få betalt mer. Er det f.eks. beskrevet at det er 60 
løpemeter asbestisolerte rør i kjelleren, men entreprenøren finner 120 meter, får han betalt 
for 120 meter. Hvis ikke entreprenøren har denne sikkerheten, må ha ta bedre betalt i 
utgangspunktet for å dekke opp for uforutsette forhold, eller han må jukse ved å blande farlig 
avfall inn i restavfallet – noe vi absolutt ønsker å unngå. 

Ved rehabiliteringsarbeider er beskrivelsestekster spesielt viktig, fordi man beskriver hele 
prosessen. Dersom f.eks. en betongvegg har et malingslag som defineres som farlig avfall, må 
malingen fjernes. Dette kan f.eks. skje ved pigging. Men byggherren ønsker gjerne at 
sluttresultatet skal være en slett vegg. Da må det også spesifiseres at veggen skal pusses etter 
miljøsaneringen – og dette kan man ta høyde for i beskrivelsestekstene. 

Det holder derfor ikke kun å legge ved miljøkartleggingsrapporten. 
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9 VEDLEGG 1: OPSJONSTJENESTER 

Miljøkartleggeren er en «rådgivende ingeniør miljø», forkortet RIM. RIM-tjenesten omfatter en 
rekke øvelser, som sjelden dekkes av en person, men et rådgiverfirma har gjerne flere 
personer til å utfylle funksjonene. Rådgivende Ingeniørers Forening har utarbeidet en egen 
ytelsesbeskrivelse for RIM-funksjoner 3. 

9.1 Totalt anbudsgrunnlag for miljøsanering og riving 

På samme måte som for prisposter for miljøsanering, kan miljøkartleggerens firma også i 
mange tilfeller bistå med å utarbeide hele anbudsgrunnlaget for både miljøsanering og riving 
av bygningsmassen. 

9.2 Ansvarlig søker (SØK) 

Ansvarlig søk-funksjonen legges ofte til arkitekten, men det er ingen ting i veien for at 
rådgiveren også kan gjøre denne oppgaven. 

9.3 Avfallsplan og sluttrapport 

I kapittel 8.1 er det gjengitt noe om roller og ansvar. I SAK § 
12-3 sies det at ansvarlig prosjekterende (miljøkartleggeren) 
skal utarbeide nødvendig grunnlag for avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse. Vi oppfatter at dette betyr at den 
prosjekterende skal lage avfallsplanen. I hht SAK § 12-4 skal 
ansvarlig utførende (entreprenøren) bidra til og følge opp 
avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare 
på dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og 
utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering. Dette oppfatter 
vi som at entreprenøren skal følge avfallsplanen, sanere, og 
lage sluttrapport. 

I praksis er det ofte entreprenøren som får i oppdrag å lage 
avfallsplan. Rådgiver miljø kan imidlertid med fordel benyttes 
til dette, spesielt dersom denne skal gjøres grundig. En rådgiver miljø kan gjøre en beregning 
av dekketykkelser, arealer og alle andre faktorer for å få et så grundig resultat som nødvendig i 
hvert tilfelle.  En avfallsplan kan også gjøres mer skjematisk ved å bruke erfaringstall. Dette er 
entreprenøren normalt god på. 

En avfallsplan består av to deler – oversikt over ordinært avfall (betong, trevirke, metall osv) og 
farlig avfall (hvor tallene kommer fra miljøkartleggingsrapporten).  Forum for miljøkartlegging 
mener at utarbeiding av sluttrapport for avfallshåndteringen med fordel kan overlates til 
miljøkartleggeren. Det blir da en slags tredjeparts-kontroll, samtidig som det gir 

 
3 https://www.rif.no/wp-content/uploads/2018/05/1909-rif-veileder-om-raadgiverytelser-rim-original.pdf 
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miljøkartleggeren viktige tilbakemeldinger på hvor god eller dårlig miljøkartleggingsjobben ble 
utført. Dette er et viktig punkt for å sikre at miljøkartleggeren stadig blir bedre i faget sitt. 

9.4 Prosessen ved miljøsanering 

Kvaliteten på kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer har også betydning for arbeidsmiljøet 
for de som utfører miljøsanering og riving. Det er viktig å ha best mulig oversikt over hvilke 
stoffer man kan komme bort i for å kunne gjennomføre arbeidene på forsvarlig vis og bruke 
riktig verneutstyr. En miljøkartleggingsrapport som har oversett viktige asbestforekomster, kan 
fort føre til at entreprenørens arbeidstakere blir eksponert for helsefarlig støv. 

9.5 Grensesnitt mot undersøkelser av forurenset grunn 

Undersøkelse av forurenset grunn (miljøtekniske grunnundersøkelser) er hjemlet i 
forurensningsforskriftens kapittel 2. Denne oppgaven kan utføres av RIM, og det er ofte andre 
personer enn miljøkartleggerne som gjør dette. Dersom det er brukt PAH-holdig tjæremaling 
eller PCB-holdig fugemasse utvendig på et hus, vil jordsmonnet som regel være forurenset slik 
at det ikke er rene masser. Det samme gjelder ved gamle nedgravde oljetanker.  Begge deler 
kan ligge utenfor «mandatet» til miljøkartleggeren, men det er likevel viktig at slike 
opplysninger formidles til de som skal utføre den miljøtekniske grunnundersøkelsen. 

9.6 Kartlegging av fremmede arter 

I hht forskrift om fremmede organismer skal en tiltakshaver gjennomføre tiltak for å forhindre 
utilsiktet spredning av fremmede organismer. Dette kan f.eks. være aktuelt ved flytting av 
jordmasser. Det må gjøres en kartlegging av plantearter på tomten, for å få klarhet i om det er 
fremmede arter som lett sprer seg (som for eksempel kanadagullris). 

9.7 Nyttiggjøringsvurdering av tunge rivemasser (betong- 
tegl, lettklinker mm) 

Ved riving eller omfattende rehabilitering vil det oppstå store mengder betong, som kan være 
mer eller mindre forurenset.  Betong vil alltid være «avfall» og aldri «rene masser», men det vil 
i slike tilfeller ofte være behov for å vurdere om betongen er ren nok til å kunne nyttiggjøres, 
og i tilfelle under hvilke betingelser.  Miljødirektoratet har stilt en rekke krav til en slik 
undersøkelse. Det må undersøkes om de ubehandlede tunge bygningsmaterialene er ren nok, 
og om det finnes maling-, puss-, avrettingslag eller fugemasser som kan forurense 
betongavfallet. Det er naturlig at en slik vurdering gjøres av en miljøkartlegger samtidig med 
miljøkartlegging av farlig avfall i bygningsmassen.  
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9.8 Mulighetsstudie for å benytte hele eller deler av 
bygget videre, uten riving 

Nyere erfaringer viser at det tapes store 
mengder CO2 ved riving av betong og teglbygg, 
uansett om de tunge rivemassene nyttiggjøres 
eller ikke. Dette skyldes at CO2-fotavtrykket 
som oppsto under produksjon av sementen går 
tapt. Det er derfor miljøriktig å forsøke å 
ombruke den tunge bygningsmassen i størst 
mulig grad. Dette er også et krav for å få poeng 
i BREEAM WST01-kriteriet. Slike 
ombruksvurderinger krever en blanding av 
kompetanse på tilstandsanalyser og miljøkartlegging. 

 

9.9 Ombruksstudie 

Ombruksstudier tar dette enda et skritt videre, ved å gjøre vurderinger av om alle byggevarer i 
bygget har et potensiale for ombruk i samme bygg, nytt bygg eller et helt annet bygg. Dette er 
en komplisert øvelse, som krever kompetanse innen mange fag, som for eksempel elektro, 
VVS, bygg, automasjon, miljø og så videre. I tillegg kreves det kunnskap om markedsmessige og 
juridiske omsetningsmuligheter for brukte byggevarer. Dette er også et krav for å få poeng i 
BREEAM WST01-kriteriet.  
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10 VEDLEGG 2: RELEVANT UTDRAG AV REGELVERKET 

10.1 Byggteknisk forskrift 

§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø 

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. 

§ 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer 

Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. 

 

§ 9-3. Forurensning i grunnen 

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

 

§ 9-4. Utvalgte naturtyper 

Følgende bestemmelser gjelder når det er fastsatt forskrift i medhold av naturmangfoldloven § 
52 og § 53 femte ledd om bestemte naturtyper, der forekomster finnes i kommunen og 
forholdet til naturtypen ikke er avklart gjennom en rettslig bindende plan: 

a) Ved oppføring, plassering og utforming av tiltaket skal det tas særskilt hensyn til 
forekomster av en utvalgt naturtype for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse 
og forekomstens økologiske tilstand. 

b) Der konsekvensene for den utvalgte naturtypen ikke er klarlagt etter reglene om 
konsekvensvurderinger i plan- og bygningsloven kapittel 4, skal tiltakshaver utarbeide 
en konsekvensanalyse for tiltakets virkninger på naturtypen. 

 

§ 9-5. Byggavfall 

(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over 
byggverkets livsløp begrenses til et minimum. 

(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. 

 

§ 9-6. Avfallsplan 

(1) For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering 
av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: 

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen dersom tiltaket 
overskrider 300 m² BRA 

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen 
dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m² BRA av bygningen 
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c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA 

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner 
og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. 

(2) Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett. 

 

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og bygningsfraksjoner som må fjernes. Krav til 
miljøsaneringsbeskrivelse 

(1) Ved gjennomføringen av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av 
bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall.  

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

(3) Miljøsaneringsbeskrivelsen 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 og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, 
fordelt på type 

f) plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket, 
angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil 

g) hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak 

h) hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt 
fjernet 

i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert 

j) alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i en 
tabell. 

 

§ 9-8. Avfallssortering 

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. 

 

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall 

For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av 
avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent avfallsmottak 
eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. 
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10.2 Saksbehandlingsforskriften, relevante utdrag 

§ 8-1. Ferdigstillelse av tiltak 

….. 

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

 

§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold 

Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen 
som angitt i byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine 
ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering. 

 

§ 9-1. Generelle krav 

Foretak som erklærer ansvarsrett for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende 
eller kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett, skal ha gjennomføringsevne for oppgaver 
som er omfattet av ansvarsretten, og oppfylle forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og 
kvalifikasjoner. 

 

Sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig. Det er ikke tillatt å stille vilkår om sentral 
godkjenning ved offentlige anskaffelser, eller for å få tillatelser etter plan- og bygningsloven 
eller annet regelverk. 

 

Foretak som søker sentral godkjenning, skal ha en organisasjon med gjennomføringsevne for 
oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet, og oppfylle forskriftens krav til 
kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner. 

 

§ 9-2. Krav til foretak 

Foretak, etater og andre offentlige organer kan erklære ansvarsrett i byggesak og søke om 
sentral godkjenning for ansvarsrett. 

 

Foretak skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Foretak fra annen EØS-
stat eller land omfattet av WTO-avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller 
Enhetsregisteret, må være registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i annen 
EØS-stat. 

 

Kravene i første og annet ledd gjelder ikke for selvbygger etter § 6-8. 
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§ 9-3. Fastsettelse av tiltaksklasser 

Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere 
fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil 
kan få for helse, miljø og sikkerhet. 

 

Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og 
fagområde. Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker. 

 

§ 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser 

Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten 
kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre 
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

 

Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 

a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels 
til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 

b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små 
til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 

a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store 
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 

b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad. 

 

§ 12-1. Tiltakshavers ansvar 

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre 
endringer i ansvarsrettene. Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr til 
kommunen. Kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot 
tiltakshaver. 

 

Der tiltakshavers ansvar ikke videreføres til ansvarlige foretak, jf. plan- og bygningsloven § 23-1 
andre ledd, har han ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvaret omfatter blant annet 

a) ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens 
innhold for øvrig 

b) ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, jf. 
§ 5-3, og for søknad om ferdigattest. 
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Der tiltakshaver er godkjent som selvbygger etter § 6-8, er han ansvarlig for de deler av tiltaket 
der det ikke benyttes foretak med selvstendig ansvarsrett. 

 

Tiltakshaver har ansvar for at det iverksettes kontroll der dette kreves etter § 14-2, § 14-3 eller 
§ 14-4. 

 

§ 12-2. Ansvarlig søkers ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for 

e) å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for 
avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall 

 

§ 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for 

c) at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse 

 

§ 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for 

d) å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på 
dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for 
avfallshåndtering 
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