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Tiltaksklasse

● Gitt i saksbehandlingsforskriften for byggesaker (SAK10)

● En skjønnsmessig vurdering av vanskelighetsgraden til 
de ulike oppgavene i et tiltak, slik som søknad, 
prosjektering og utførelse

● Deler av et tiltak kan være i ulike tiltaksklasser

● Ulike funksjoner i et tiltak kan være i ulik tiltaksklasse

● Ansvarlig søker (SØK) vurderer oppgaver og 
kompleksitet, og setter tiltaksklasser

● Kommunen kan (unntaksvis) endre tiltaksklasser hvis de 
er åpenbart feil
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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. 
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Dagens tiltaksklasser
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Forslag – Prosjektering av miljøsanering

● Slik det nå er, dvs.

• arealgrenser og etasjer beholdes slik det nå står

• , men med en tilføyelse mhp. byggeperioden 
/rehabiliteringsperioden 1960 til 1985.
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Forslag – Tiltaksklasse 1

Bygninger med BRA større enn 100 m2 og mindre enn 400 
m2, bygd eller totalrehabilitert før 1960 eller etter 1985.

Anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse og 
byggeår/rehabiliteringsår.
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Forslag – Tiltaksklasse 2

Bygninger med BRA større enn 100 m2 og mindre enn 400 
m2, bygd eller totalrehabilitert mellom 1960 og1985.

Bygning med BRA over 400 m2 og byggverk inntil 5 etasjer 
bygd eller totalrehabilitert før 1960 eller etter 1985.

Anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse og 
byggeår/rehabiliteringsår.
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Forslag – Tiltaksklasse 3

Bygning med BRA over 400 m2 og byggverk inntil 5 etasjer 
bygd eller totalrehabilitert mellom 1960 og1985.

Bygninger med BRA over 400 m2 høyere enn 5 etasjer.

Anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse og 
byggeår/rehabiliteringsår.
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Hvorfor byggeår ?

● Noen av de viktigste helse- miljøfarlige stoffene ble 
mest brukt i denne perioden:
• Asbest
• PCB
• Klorparafiner
• Pentaklorfenol
• Tungmetaller i maling, lim, fugemasse

● En gjennomsnittlig bygning står 35 – 60 år (=> 
regnet fra 2017 => 1957 – 1982)

● Byggene fra perioden 1960-1985 vil hovedsakelig 
rives nå eller i løpet av de neste 20 år
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Hvorfor byggeår ?

● En del forekomster av ovennevnte stoffer krever erfaring å finne:
• Bygningsplater med asbest
• Fugemasser
• Kitt
• Lim under gulvbelegg
• Lag på lag med gulvbelegg

● For å finne ut om en del bygningsdeler fra den aktuelle perioden 
er farlig avfall eller ikke kreves kjemisk analyse av materialprøve:
• Korrekt materialprøvetaking
• Korrekt valg av analyseparametre
• Tolkning av analysesvar
• For sammensatte bygningsdeler: Vurdering av hvorvidt det 

aktuelle miljøfarlige materialet gjør bygningsdelen til farlig avfall 
eller ikke.
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Mulige konsekvens av denne regelendringen I

● Noe mer prosjekteringsarbeid på seriøse firmaer med 
godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3

● Noe mindre prosjekteringsarbeid på firmaer med liten 
erfaring

● Ovennevnte to kulepunkter er imidlertid usikre da 
egenERKLÆRING om kompetanse er det som ofte 
gjelder
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Mulige konsekvens av denne regelendringen II

● Mer farlig avfall samles inn og mer farlig avfall registreres 
som farlig avfall

● Mindre feil behandling av farlig avfall

● Bygningsdeler med stoffer på prioritetslisten (PCB) vil da i 
større grad destrueres og i mindre grad havne på deponi, 
nyttiggjøres på stedet og forbrennes ved for lav 
temperatur til å destrueres.

● Mindre dannelse av dioksiner da mindre PCB vil følge 
med restavfallet inn i forbrenningsovner som ikke har høy 
nok temperatur til å destruere PCB
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Thank you


