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Prosjektering og tiltaks-klasser

• SAK10, kapittel 9;

• Tiltaksklasse 1

• Bygninger med BRA større enn 100 m2 oppført etter 1985. Anlegg eller 
konstruksjoner av tilsvarende størrelse og alder.

•

• Tiltaksklasse 2

• Bygninger med BRA større enn 100 m2 og mindre enn 2000 m2 oppført før 1985. 
Anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse og alder.

•

• Tiltaksklasse 3

• Bygninger med BRA større enn 2000 m2 oppført før 1985. Anlegg eller 
konstruksjoner av tilsvarende størrelse og alder.



Anbud om miljøkartlegging

• Informasjon til tilbydere

•Kvalifikasjonskrav

• Tildelingskriterier



Informasjon til tilbydere
• Beskrivelse av bygget som skal undersøkes:

• Størrelse (m2 berørt areal)
• Bygge-/rehabiliteringsår
• Byggemetode
• Hva bygning har blitt brukt til / historikk
• Tegninger (hvis tilgjengelig)
• Bilder
• Evt. tidligere gjennomførte kartlegginger og saneringer

• Hvilke leveranser ønskes
• Miljøsaneringsbeskrivelse iht. Byggeteknisk Forskrift (TEK)

• Evt tilleggsytelser:

• Avfallsplan 

• Vurdering av mulighet for nyttiggjøring av betong- og tegl 

• Prisposter for miljøsanering etter NS 3420C 

• Totalt anbudsgrunnlag for miljøsanering og riving 

• Ansvarlig søker 

• Oppfølging under utførelse 

• Eventuelle andre ting

• Byggets tilgjengelighet
• Vil bygget være i drift?
• 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?
• Er det tilgang til tak?
• Er det områder som er utrygge?



Kvalifikasjonskrav

• Sentral godkjenning innen aktuell tiltaksklasse eller dokumentasjon 
på at man har erfaring, utdanning og kompetanse som ville gitt 
ansvarsrett i aktuell tiltaksklasse

• Relevant faglig kompetanse
• Kurs i miljøkartlegging (for eksempel 4 dagers RIF-kurs eller tilsvarende). 

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



Tildelingskriterier

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

• Kompetanse og relevant erfaring
• 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. 

• Tilbudt personells rolle i prosjektet må angis.

• Pris
• Etter medgått tid med honorarbudsjett (anbefales) eller fastpris
• Kontraktstandard (NS8401/NS8402)
• Reisekostnader oppgis, honoreres etter statens satser
• Enhetspriser for analyser. Antall analyser holdes utenom konkurransen, og avregnes etter 

medgåtte mengder. Alternativt kan det oppgis et antall analyser som prises for 
sammenligning. 

• Fremdrift (hvis dette er viktig)



TEK-17

• §9-6: Arealgrensen bør fjernes helt eller senkes til 50m2.

• For anlegg bør grensen senkes til 5 tonn avfall.

• § 9-7: Bør hete «Miljøkartleggingsrapport». Viktig å få fram at kravet 
om miljøkartlegging gjelder uansett størrelse på prosjektet.

• § 9-7: Underpunkt g, h og i bør fjernes.  Dette er ikke ting 
miljøkartleggere gjør eller vurderer (merking, fjerning og levering).

• § 9-8: Minimum 70 vektprosent av avfallet ved nybygging og 90 
vektprosent ved riving skal sorteres i ulike fraksjoner

• § 9-9: Krav om registrering av nyttiggjøring av betongavfall bør tas inn



Kompetanse

• Arbeidstilsynet er bekymret over manglende kompetanse 
både innen miljøkartlegger-miljøet og håndverkere

• Forum for miljøkartlegging har levert omfattende forslag til 
endringer

• Vesentlig strengere krav til asbest-kunnskap både hos 
miljøkartleggere og -sanerere

• Vesentlig strengere krav til kunnskap hos de som skal drive 
kursvirksomhet



9th International PCB workshop, Kobe, Japan

• M Masatoshi: PCB brukt i vannfast 
betong

• Han  visste dessverre ikke mer…

• PCB-holdig trafo-olje inneholder PCDD og 
PCDF pga langvarig oppvarming

• 8% PCB i overflaten av selvkopierende 
papir

• Co-planar PCB er like giftig som TCDD



Keri Hornbuckle

• Når PCB brytes ned i 
kroppen, dannes det 
OH-PCB

• Det finnes over 70 
kongenere av OH-PCB

• PCB-11 oppstår i 
nyprodusert maling









Danmark:

•Har ligget bak oss, men har nå tatt oss igjen

•PCB trenger 10 cm inn i betongen, 
konsentrasjonen 5 cm inn i betongen er like høy 
som i fugemassen

•PCB i inneluft er i hovedsak styrt av om det 
finnes PCB-holdige kondensatorer i bygget

•PCB-holdige kondensatorer lekker PCB fra mikro-
lekkasjer



WHO:

•Anbefaler fortsatt amming av spedbarn til tross 
for høye miljøgift-konsentrasjoner i morsmelk

•Begrunnelsen er at barnet får i seg mer 
miljøgifter før det blir født, enn i ammeperioden

•Altså kommer miljøbelastningen fra moren 
under graviditeten!!





Dioksiner i egg……

• Hvorfor er nivåene i bakgårdshøner så høye?



•Det er 50 år siden den danske forskeren Søren 
Jensen oppdaget PCB i en havørn i Stockholm

•Men fortsatt slippes det PCB ut fra en rekke 
kilder

•Og nye miljøgifter overtar

• Industrien finner opp et nytt kjemisk stoff hvert 
tredje sekund

•Vi blir ikke arbeidsledige med det første



Takk for oppmerksomheten…..


