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Spørsmål

▪ Når blir noe avfall (ikke lenger et produkt?)

▪ Hvilke (miljø)regelverk er aktuelt med tanke på ombruk?

▪ Hvordan styres dette regelverket håndteringen av ombruk 

i praksis?

▪ Er regelverket en flaskehals? Hvorfor/hvorfor ikke?

▪ Har vi det regelverket vi trenger for å lykkes med økt 

ombruk?



Noen aktuelle regelverk

▪ F-loven (definisjon av avfall)

▪ Produktforskriften, inkl. EUs POPs-forordning, eks. kap. 

2.2a og 4

▪ REACH-forskriften, vedlegg XVII om begrensninger på 

framstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, 

stoffblandinger og produkter



Hva er avfall? F-lovens § 27

▪ Biprodukt

– …er fremstilt som en integrert del av en 
produksjonsprosess som primært tar sikte 
på å fremstille noe annet…

▪ Avfall

– …løsøregjenstander eller stoffer som 
noen har kassert, har til hensikt å kassere 
eller er forpliktet til å kassere. 

▪ Avfallsfasens opphør («end of waste»)

– …har gjennomgått gjenvinning…



Avfall eller produkt?  - helhetsvurdering

▪ Løsøregjenstander inkluderer ikke bygninger, rør 
og tanker som er fast forbundet med grunnen

▪ Positiv verdi ikke alene nok til å endre definisjon 
fra avfall til produkt. 
– Lagring i påvente av salg kan tilsi at det er avfall

– «Framstår» det som avfall?

▪ Tas det hånd om som et produkt?
– Ikke betingelse om samme bruk

▪ Egner produktet/stoffet seg kun til forbrenning?

▪ Innhold av farlige stoffer?

▪ I praksis: bygningsdeler kan ombrukes uavhengig 
av definisjon – hvis det er lovlig.



Stoffer som er forbudt å omsette i produkter

▪ PCB (vinduer, lysarmaturer fram til ca. 1980)

▪ Asbest (asbestholdige plater, rørisolasjon, 
termopanvinduer, enkelte malte 
stålkonstruksjoner m asbestmaling). 
Produktforskriften og REACH vedlegg XVII

▪ KFK /HKFK (Kjøleanlegg, avtappet gass, 
isolasjonspaneler til kjøleanlegg, 
garasjedører). Produktforskriften kapittel 6 
som implementerer EUs ozonforordning i norsk 
rett

▪ Bromerte flammehemmere (i for eksempel XPS, 
EPS) REACH, vedlegg XVII, POPs-forordningen. 

▪ Kortkjeda klorparafiner (SCCP) (vinduer), POPs-
forordningen

1960-2002

-1990

-2005?



CCA-impregnert trevirke (-2002)

▪ Forbud mot omsetning av krombehandlet virke. 

▪ Unntak: industrianlegg til yrkesmessig og industriell bruk til følgende bruksområder:

▪ a) som konstruksjonstre i offentlige bygninger og kontor-, industri- og landbruksbygninger 

▪ b) i broer og broverk

▪ c) som tømmerkonstruksjoner i ferskvannsområder og brakkvann

▪ d) som støyvoller, til beskyttelse mot snøskred og til jordavstivning 

▪ e) som gjerdestolper til inngjerding av buskap 

▪ f) til sikkerhetsrekkverk og autovern på veier, som sviller til undergrunnsbaner og til stolper 
til elektrisk kraftoverføring og telekommunikasjon, forutsatt at treets holdbarhet er 
nødvendig for menneskers eller dyrs sikkerhet, og at det er usannsynlig at allmennheten 
kommer i hudkontakt med trevirket i dets levetid.

▪ Trevirke behandlet med krom kan ikke brukes

– a) i bolighus 

– b) på steder hvor det er risiko for hyppig hudkontakt 

– c)-e)….     Produktforskriften kap. 2-11



Kreosotvirke

▪ Trevirke impregnert med kreosot etter 31. desember 2002 
kan kun brukes av profesjonelle, og da til yrkesmessig og 
industriell bruk, f.eks. ved jernbaner, til transport av 
elektrisk kraft osv. Trevirke impregnert før 31. desember 
2002 kan brukes av privatpersoner forutsatt at det ikke 
brukes:

– inne i bygninger

– i leker og på lekeplasser

– i parker og hager og utendørs rekreasjons- og fritidsanlegg der det er 
en risiko for hyppig hudkontakt

– til produksjon av beholdere til dyrkningsformål…

– REACH annex XVII



▪ Hvordan styres dette regelverket håndteringen av ombruk i 
praksis?
– Veiledning og produkttilsyn

▪ Er regelverket en flaskehals? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Miljøregelverket stopper ombruk av få produktgrupper og 

begrensede volumer av bygningsdeler som ellers kunne blitt 
gjenbrukt

▪ Har vi det regelverket vi trenger for å lykkes med økt ombruk?
– Pluss: Få begrensninger

– Minus: Nesten ingen stimulanser, bortsett fra generelle 
formuleringer, f.eks. i byggteknisk forskrift 


