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Miljødirektoratet 

Seksjon for avfall og grunnforurensning 

Att: Hilde Valved / Vanja Alling 

 

            Oslo, 31.05.2018 

 

 

Uttalelse til høring om nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall (2013/5028) 

 

Forum for miljøkartlegging og -sanering er et bransjeforum hvor mange av landets rådgivere, entreprenører, 

avfallsaktører, laboratorier mm. er medlem. Vi er positiv til regelverk som gjør at mer av de tunge 

rivemassene som er miljø- og ressursmessige egnet til det kan nyttiggjøres i stedet for å deponeres. Vi har 

følgende kommentarer til forslag om nytt kapittel i avfallsforskriften: 

 

Forskriftsparagraf / -tekst Forumets kommentar 

§ x-1 Vi foreslår å endre definisjon fra «betong og tegl» til «tunge 

rivemasser». (Dermed dukker det kanskje opp et behov for 

definisjonsparagraf?) 

 

Vi foreslår at «miljøgiften PCB» erstattes med «POPs» eller et 

tilsvarende begrep som henviser til Stockholm-konvensjonen. 

Da slipper man å endre forskriften hvis nye stoffer innlemmes 

i Stockholm-konvensjonen. 

 

Vi vil foreslå at begrepet «nyttiggjøring» konsekvent benyttes 

istedenfor «gjenvinning». (Ved gjenvinning skal et produkt ha 

en markedsverdi, men det står ingen ting i forskriften om at en 

avfallsbesitter ikke kan betale en grunneier for å kvitte seg 

med betongen.) 

 

Definisjonsparagraf: I dette forslaget til forskrift opereres det 

kun med Sum 7-PCB, mens det i andre sammenhenger 

benyttes PCB-total.  Ikke alle i bransjen er like bevandret i 

hva forskjellen innebærer, og det ville være en stor fordel om 

man kunne holde seg til et begrep.  Vi vil anbefale PCB-total, 

og da må man også definere hvordan man skal regne seg fra 

sum 7-PCB til PCB-total. 

§ x-2 Det bør stå at opplistingen i siste ledd ikke er uttømmende. 

 

§ x-3 Saneringsplikt bør være for POPs, ikke bare PCB1. Dette da 

det er det Norge har forpliktet seg til gjennom Stockholm-

konvensjonen.  

                                                 
1 Stoffer som omfattes av Stockholm-konvensjonen, og som kan være relevante i denne sammenheng, er: PCB, Kortkjedede 

klorparafiner, penta-BDE, tetra-BDE, polyklorerte naftalener, HBCD, PFOA samt (ved brannavfall) dioksiner, furaner. 
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Forskriftsparagraf / -tekst Forumets kommentar 

 

Hvis man relaterer destruksjonsplikten og saneringsplikten til  

POPs og Stockholmkonvensjonen/POPs-forordningen vil man 

kunne ta inn krav til sanering og destruksjon av nye stoffer 

som defineres som POPs uten forskriftsendring. 

 

Man må sørge for at konsentrasjonsgrense ikke fører til at 

man ikke klarer å overholde forpliktelser i Stockholm-

konvensjonen og POPs-forordningen2.  

 

Det er ønskelig at gjeldende grenseverdier for POPs 

spesifiseres i veiledning. 

 

Siste ledd foreslås endret til: «Avfall som er fjernet i henhold 

til første ledd, skal leveres til godkjent mottak for 

destruksjon».  Slik det står nå, kan noen misledes til å tro at de 

kan destruere det selv. 

 

§ x-4 Vi tror det vil være viktig å forsterke at bruken av massene må 

være nyttig. Hva som er nyttig bruk kan defineres i 

definisjonsparagraf. 

 

Det er forvirrende at kravene er nummerert med a) – d) to 

ganger i paragrafen. Nummereringen burde fortsatt med e) til 

h). 

 

Et annet alternativ er å dele i to paragrafer, en for selve 

betongen/teglet og en for overflatebehandling. Vi oppfatter at 

det første settet med a-d gjelder ubehandlet betong, mens det 

andre settet med a-d gjelder for maling, fuger, 

avrettingsmasser og murpuss.  Men man skal finlese for å få 

dette med seg. 

 

§ x-4 a) Under a) står det «representative prøver fra kjernen av 

betongen». Dette kan oppfattes som at det skal være 

betongkjerneprøver, men vi antar at det skal være prøver av 

betong uten overflateforurensing eller annet? Prøven omfatter 

da ikke eventuelt overflatesøl. Det bør presiseres hva prøven 

skal representere.  

 

Seksverdig krom opptrer ofte i konsentrasjoner over 2 mg/kg i 

betong. Ofte er også dette det eneste hinderet for nyttiggjøring 

iht. faktaark M-14. Dersom Miljødirektoratet ønsker at en 

høyere andel av betong og teglavfallet nyttiggjøres bør denne 

heves noe. Det bør uansett komme en grenseverdi for 

seksverdig krom som er knyttet direkte til utlekking og 

egenskaper i betong, og ikke er relatert til forurenset grunn. 

Nå er det mye usikkerhet og skepsis til grenseverdien i og 

med at den fører til store kostnader da store mengder betong 

                                                 
2 Vi oppfatter at Stockholm-konvensjonen benytter 50 mg PCB total som tiltaksgrense, og da vil 50 mg PCB-7 være i strid med 

dette. 
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Forskriftsparagraf / -tekst Forumets kommentar 

må leveres til mottak istedenfor å nyttiggjøres, samtidig som 

man ikke vet om grenseverdien er reell for de materialene som 

håndtereres.  

Firmaet Golder har gjort utlekkingstester av Cr-VI i knust 

betong, og de har kommet til at de beregnede Kd-verdiene fra 

betong er vesentlig høyere enn standard Kd-verdier for jord, 

noe som indikerer at det lekker mindre fra betong. 

 

I Gjenbruksprosjektet som Statens vegvesen kjørte fram til 

2005, kom de med forslag til nye konsentrasjonsgrenser for 

betong, som vi har gjengitt bak i denne uttalelsen (Tabell 1). 

Direktoratet bør vurdere disse nærmere. 

 

Ekstraksjonsmetoden for Cr-VI analyser er også viktig for 

resultatet.  Derfor bør forskriften spesifisere hva som skal 

benyttes.  Vi mener at EN 15192 er å anbefale som metode. 

Vi har for øvrig fått innspill på at i knust betong som får ligge 

noen dager vil konsentrasjonen av Cr-VI synke.  Det betyr at 

man kan jukse seg til bedre resultat om prøven knuses, lagres 

en uke og så analyseres med MST REFLAB 2000 (som bare 

ser på den vannløselige delen av Cr-VI). Forskriften bør 

derfor (eller i veiledning) gi anvisninger på håndtering av 

prøvene. 

 

§ x-4 a) 

representative prøver fra kjernen av 

betongen eller teglet må ikke overstige 

følgende grenseverdier 

Erfaringsmessig og ut i fra en vurdering av 

produksjonsprosess inneholder ikke tegl og lettklinker 

konsentrasjoner av stoffer nevnt i a) over, eller vesentlig over, 

grenseverdien. Det kan gi utslag på grunn av tilslag med lokal 

høy bakgrunnskonsentrasjon. Det bør vurderes om det er 

nødvendig å stille krav til prøvetaking av disse fraksjonene. 

 

Slik vi har oppfattet direktoratet, skal alle tungmetaller og 

PCB undersøkes bestandig, mens PAH og olje kun undersøkes 

dersom det er relevant. Dette bør framgår av forskriften. 

 

§ x-4 b) 

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. 

Under b) bør det også være med at myke fugemasser på 

tegl/betong kan forurense opp til 10 cm inn i tegl/betong, og at 

dette omfattes av paragrafen. 

 

I a) er det kun stilt krav til prøve av kjernen av betongen og 

senere krav knyttet til overflatebehandling. Hvis man har 

overflatesøl av stoffer inkludert i tabell i a), kan man da etter 

forskriften ha så høye konsentrasjoner man ønsker og likevel 

kunne nyttiggjøre betongen. Dette på grunn av at det henvises 

til andre kjemikalier/stoffer enn nevnt i a). 

 

Løsningen kan være å spesifisere at ved søl må 

gjennomsnittskonsentrasjon i den tilsølte betongen være under 

grenseverdi i tabell i a) og at andre stoffer enn de nevnt i a) 

fører til at betongen ikke kan nyttiggjøres. 
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Forskriftsparagraf / -tekst Forumets kommentar 

I tillegg er det kun krav om prøve av kjernen av betongen, og 

overflatesøl vil da i de fleste tilfeller ikke være representert i 

prøven som er analysert. 

 

Det angis ikke noe om hvor mange prøver som skal til få å ha 

et representativt antall prøver. Om det ikke settes et antall 

prøver pr kvadratmeter, bør det kanskje være et krav om antall 

prøver pr m3 knust masse til nyttiggjøring. 

 

Vi har hatt forståelse av at Miljødirektoratet har vurdert det 

som akseptabelt med noe forhøyet konsentrasjon når dette 

skyldes naturlig høy bakgrunnskonsentrasjon i tilslag. Dette 

bør beskrives i forskriften og med krav om at massene da kun 

kan benyttes i område med tilsvarende høy 

bakgrunnskonsentrasjon.» 

 

§ x-4  

Dersom betong eller tegl fra 

riveprosjekter skal brukes til 

anleggsarbeider og betongen eller teglet 

er malt eller påført fuger, 

avretningsmasse eller murpuss, må 

forekomsten av PCB, bly, kadmium og 

kvikksølv i malinglag, fuger, 

avrettingsmasser og murpuss kartlegges 

før riving av en aktør med miljøteknisk 

kompetanse. Viser kartleggingen 

forekomster av disse stoffene, må 

følgende krav være oppfylt i tillegg til 

kravene i første ledd. 

Setningen er svært lang, og kan gjerne skrives om slik at den 

blir lettere å forstå.  

Det vises til at de påfølgende kravene gjelder hvis 

kartleggingen viser forekomst av stoffene PCB, bly, kadmium 

og kvikksølv. «Forekomst» er et svært unøyaktig begrep, 

siden det betyr all konsentrasjon høyere enn kvatifiserings-

grensen. For metaller vil man alltid ha forekomst av stoffene. 

Det vil si at de påfølgende kravene alltid gjelder så lenge 

betongen er malt eller pusset (i så tilfelle bør teksten 

omformuleres), eller så må det presiseres hva som menes med 

«forekomst». Mener man da konsentrasjon over normverdi / 

konsentrasjon over grenseverdiene i den første tabellen? Da 

vil de påfølgende kravene i b) – d) gjelde når konsentrasjon er 

mellom grenseverdier i første tabell (ev. normverdi) og 

grenseverdier i a). 

 

En annen måte å formulere dette på kan være: 

«Betong og tegl med maling, fugemasse, murpuss og/eller 

avrettingsmasse skal kartlegges av en miljøkartlegger. Skal de 

tunge rivemassene nyttiggjøres, må fugemasser fjernes3, og 

innholdet av PCB, bly, kadmium og kvikksølv skal 

tilfredsstille grenseverdier gitt i a). Hvis konsentrasjoner av de 

nevnte stoffene overskrider normverdiene gitt i tabell 1 

gjelder også krav b)-d) ved nyttiggjøring.». 

 

§ x-4 a) (andre del) 

Den høyeste konsentrasjonen av PCB, 

bly, kadmium, og kvikksølv i 

malinglag, fuger, avrettingsmasser eller 

murpuss må ikke overstige følgende 

grenseverdier: 

 

Slik forskriftsteksten står nå, oppfatter Forumet at det med 

fuger menes både sementbaserte og myke fuger. Myke fuger 

bør ikke vurderes på samme måte som malinglag, 

avretningsmasser eller murpuss. Det er flere grunner til dette: 

 

1. Fuger er lettere separerbare fra overflaten og bør 

derfor betraktes som et eget avfall. 

2. Slik forskriftsteksten er nå kan betong med fugemasse 

med konsentrasjon under disse grenseverdiene 

                                                 
3 Se merknad nedenfor. 
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Forskriftsparagraf / -tekst Forumets kommentar 

nyttiggjøres. Fugemassene inneholder imidlertid ofte 

høye konsentrasjoner av andre helse- og miljøfarlige 

stoffer som ftalater, klorparafiner, asbest etc. 

Bestemmelsen i x-4 b) (betongen skal ikke være tilsølt 

med andre stoffer […]) virker ikke dekkende for å 

fange opp dette. 

3. Miljødirektoratet har i tidligere saksbehandling ikke 

tillatt at fugemasse som har blitt påvist å ha 

konsentrasjon under disse grenseverdiene å bli 

nyttiggjort sammen med betongen (sakstilfelle 2018). 

 

Forumet mener at myke fuger er avfall og kan inneholde en 

rekke helse- og miljøfarlige stoffer, og bør derfor ikke være en 

del av nyttiggjøringsmasser. 

 

Hvis det er kun sementbaserte fuger som menes bør dette 

presiseres. 

§ x-4 a) (andre del) 

Den høyeste konsentrasjonen av PCB, 

bly, kadmium, og kvikksølv i 

malinglag, fuger, avrettingsmasser eller 

murpuss må ikke overstige følgende 

grenseverdier 

Det fremkommer ikke om grenseverdien gjelder for hvert 

enkelt av disse lagene/delene eller om det gjelder samlet. 

F.eks. er det en svært vanlig situasjon å ha maling på murpuss. 

Vil konsentrasjonsgrense da gjelde murpuss og maling samlet, 

eller maling og murpuss enkeltvis? Forumet mener at hvert 

lag skal vurderes for seg, slik at konsentrasjon ikke fortynnes. 

Det menes da hver enkelt overflatebehandling, ikke hvert 

enkelt malinglag.  

§ x-4 a) (andre del) Det er flere andre overflatebehandlinger enn de nevnt i 

forskriftsforslaget som kan være like godt festet til 

betongoverflaten og som kan inneholde helse- og miljøfarlige 

stoffer. F.eks. lim, fuktsperre etc. Disse inneholder gjerne 

andre stoffer enn de nevnt i a) (andre del), som PAH, ftalater 

og klorparafiner. Forskriften er uklar på hvordan dette bør 

håndteres. 

 

Forumet mener at det må være krav til dokumentasjon av alle 

typer overflatebehandling, og at det enten må gis 

grenseverdier for andre aktuelle stoffer i a) (andre del) eller 

normverdiene må være gjeldene for nyttiggjøring. Det bør 

legges til grunn at overflatebehandling som lim, fuktsperrer og 

andre «myke» overflatebehandlinger generelt skal fjernes før 

betongen nyttiggjøres. 

§ x-4 bokstav b-d (andre opplisting) Vi oppfatter at disse kravene utløses dersom en eller flere av 

bestemmelsene ovenfor i samme paragraf ikke tilfredsstilles, 

men dette kommer svært dårlig fram, og teksten er egnet for 

mange misoppfatninger. 

 

§ x -4 c) (andre del) 

Betongen og teglet må ikke brukes i sjø, 

myrområder eller andre områder der 

betongens eller teglets pH og kjemiske 

stabilitet vil påvirkes betydelig 

Burde dette også være et være et krav uavhengig av 

forurensningsgrad? Fylling av betong i sjø krever vel uansett 

tillatelse fra Fylkesmannen og man ønsker vel heller ikke at 

betongen skal endre pH i grunnvann? 

 

Kan løses ved å flytte c) og d) fra andre del til krav i første 

del. 
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§ x-4 Det fremgår ikke av forskriften hvordan overflatebehandlinger 

som inneholder andre stoffer enn PCB, bly, kadmium og 

kvikksølv skal vurderes. Miljødirektoratet har tidligere uttalt 

til Forumet at da skal betong og overflatebehandling samlet 

(gjennomsnitt) ikke overstige grenseverdi i§ x-4 a) (første 

del). Dersom Miljødirektoratet mener at det er slik dette skal 

vurderes bør det fremgå av forskriftsteksten med f.eks. et nytt 

punkt under tabellen for PCB, bly, kadmium og kvikksølv. 

Hvis konsentrasjonen av et eller flere stoffer (andre enn de 

som er nevnt tabell 2 i § x-4) i malinglaget er over grensen for 

farlig avfall, hvordan skal man forholde seg til det?  Slik 

paragrafen er utformet, virker det som om Miljødirektoratet 

mener at alle andre stoffer kan ha så høy konsentrasjon man 

bare vil, og det kan likevel nyttiggjøres. 

§ x-4 Forumet ønsker en tilleggsbokstav til slutt med krav om at 

maling, murpuss, avretning etc. ikke må inneholde asbest4. 

Det er ikke uvanlig å finne asbest i slike sammenhenger. 

 

§ x-6 Forskriftsforslaget stiller kun krav til dokumentasjon av hvor 

massene kommer fra. Det må også være krav til å 

dokumentere hvor og hvordan massene er brukt. 

Hvem er ansvarlig for massene etter at de er nyttiggjort? 

§ x-6 Årstall for vesentlige ombygginger bør fremkomme. 

 Det fremkommer ikke av forskriftsforslaget om massene kun 

tillates brukt på eiendommen eller om massene også kan 

brukes på annen eiendom. 

 

 

Forskriften tar ikke opp problemstillingen med nyttiggjøring av betong på ulike måter.  Det er svært stor 

forskjell på å nyttiggjøre knust betong som forsterkningslag i en vei, og å bruke det som fyllmasse eller 

bærelag i en midlertidig anleggsvei på byggeplassen.  I førstnevnte tilfelle ligger betongavfallet godt beskyttet 

over grunnvannstanden og dekket av et lag asfalt.  I det siste tilfellet vil finstoffer og grunnvann i løpet av kort 

tid blande seg sammen med betongmassene, og påvirke avfallet på en uheldig måte som kan føre til utlekking 

av forurensninger. 

 

Vi vil foreslå at Miljødirektoratet også lager et standardisert søknadsskjema, som kan fylles ut elektronisk.  Et 

slikt skjema kan ha litt innebygget «intelligens», slik at noen søknader nærmest kan godkjennes automatisk av 

systemet, hvis visse kriterier er oppfylt, mens søknader som ikke tilfredsstiller kriteriene må håndteres 

manuelt. Dermed kan saksbehandlingstiden forkortes, og de som ikke får umiddelbar godkjenning kan også få 

beskjed om hvor lang tid man må påregne. 

 

Styret har også diskutert andre detaljer som vi regner med ikke passer å ta inn i en forskrift, og som heller bør 

være med i veiledningsmateriell.  Dette er saker som f.eks. hvor mange prøver skal man ta, skal det være 

kjerneboringer eller meisel-prøver, oppbevaring av prøver osv. 

 

  

                                                 
4 Det bør også angis at asbestanalyser kun kan utføres som SEM eller TEM, og at polarisasjonsmikroskopi ikke er god nok metode. 
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Tabell 1  Gjenbruksprosjektets forslag til nye grenseverdier for resirkulert tilslag. 

Parameter 

(alle verdier i 

mg/kg) 

Normverdi i 

2005 

Forslag til grenseverdi 

for resirkulert tilslag 

Dokumentert 

maks innhold i 

prøvene 

As 2 20 6,4 

Pb 60 200 185 

Cd 3 3 1,5 

Cu 100 250 224 

Cr tot 25 110 120 

Hg 1 1 0,07 

Ni 50 110 107 

Zn 100 600 553 

Sum PAH 2 2 <2 

PCB 0,01 0,01 <0,01 

 

 

Denne uttalelsen er sendt til alle medlemsbedriftene i Forum for miljøkartlegging- og sanering. Først et 

førsteutkast hvor vi har bedt om innspill. Deretter en endelig versjon hvor vi har tatt med relevante innspill. 

Ved utsending av endelig versjon har vi bedt om eksplisitt tilbakemelding på om medlemsbedriftene stiller 

seg bak uttalelsen. 

 

Følgende virksomheter har gitt eksplisitt tilbakemelding på at de stiller seg bak uttalelsen: 

• AF Decom 

• ALS Laboratory group 

• COWI 

• Emblem consult 

• Erichsen & Horgen 

• Eurofins Environment testing Norway 

• FS Prosjekt  

• Fylkesnes 

• Golder Associates  

• Horisont Miljøpark 

• Isoteks Miljø 

• Multiconsult Norge  

• Møre Miljøsanering 

• NGI 

• Norconsult 

• Norsk Saneringsservice 

• R3 Entreprenør 

• Retura IR 

• Retura Sør Trønderlag 

• Sandvoll Entreprenør 

• SINTEF Molab  

• Unionconsult Fredriksen 

• Veidekke Entreprenør 

• Øst-Riv 

• Fredrikstad kommune 

 

 

Øvrige medlemsbedrifter i Forum for miljøkartlegging og -sanering som har mottatt uttalelsen, men ikke gitt 

eksplisitt tilbakemelding på at de støtter uttalelsen: 

• Anleggspartner 1 Midt Norge 
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• AR Miljøsikring 

• Asplan Viak 

• Containerekspressen 

• Eriksen HMS 

• Forsvarsbygg Futura 

• Franzefoss gjenvinning 

• HR Prosjekt AS 

• Høyer Finseth 

• iVest 

• Kokkersvold 

• Lofoten avfallsselskap 

• Løvaas Bygningsteknikk 

• Miljømerket Norge, Svanemerket 

• Miljøsanering 

• Moldeskred 

• Nomiko 

• Norsk Gjenvinning 

• OBOS Prosjekt 

• Perpetuum Circuli 

• Ragn Sells 

• Rambøll Norge 

• Retura TRV 

• Risa 

• NIRAS 

• SP Maskin 

• Stangeland maskin 

• Statkraft Energi 

• Stena Recycling 

• Stormbygg 

• Sweco 

• Østbø 

• Bergen Kommune 

• Fylkesmannen i Hordaland 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

• Fylkesmannen i Nordland 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

• Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

• Skien brann- og feievesen 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

For FORUM FOR MILJØKARTLEGGING OG –SANERING 

 

 

(sign) 

Eirik Rudi Wærner 

Styreleder 


