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04.02.20 Byggavfallskonferansen



Byggavfall

206.02.2020
Kilde: SSB

Nybygg:             34,7 %
Rehabilitering: 25,3 %
Riving:               40,0 %



Hvorfor ombruk?

306.02.2020

Avfallsreduksjon

Ombruk

Material-
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Lage mindre avfall

Bruke byggevarer om igjen

Lage nytt av brukt
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Legge på fylling



Hvorfor har vi et regelverk?

406.02.2020

– Kan vi ha et regelverk som setter andre krav til 
brukte byggevarer enn nye?

Foto: Lars Magne Hovtun OBRE
Foto: Sunyu Kim

https://unsplash.com/@mauveine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Hvorfor har vi et regelverk?

506.02.2020

– Regelverket skal sikre at bygg er gode, varige og trygge å oppholde seg i.

• Konstruksjonssikkerhet

• Motstand mot brann

• Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer

• Tilfredsstillende inneklima

• Bærekraftige

Foto: Jiri Havran



– To regelverk som skal oppfylles (DOK og TEK)

• Regelverket for å kunne omsette en byggevare (selge eller gi bort)

• Byggevareforordningen er en EU-forordning.

• Byggevareforskriften er norsk og inneholder kravene i byggevareforordningen og norske krav (DOK).

• Regelverket som setter krav til byggverket

• Teknisk forskrift (TEK17)

Rammebetingelser for nye og brukte byggevarer er like

606.02.2020

Produsentene skal 
dokumentere 
egenskaper til 

produktet

Aktørene i 
byggesaken skal 

vurdere om produktet 
kan brukes i et bygg



Rammebetingelser for nye og brukte byggevarer er like

706.02.2020

– Regelverket er ikke tilpasset brukte byggevarer.

– Norge må følge byggevareforordningen.

• Kan ikke lage eget regelverk for byggevarer 
som avviker fra byggevareforordningen.

• Regelverket tolkes noe ulikt i EU- og EØS-land, 
men landene er enige om at man 
ikke kan fravike krav til brann og sikkerhet.

• Byggevareforordningen vil mest sannsynlig revideres 
slik at den blir bedre tilpasset brukte byggevarer.

• Norge har deltatt aktivt i arbeidet med revisjonen.

Foto: Martin

https://unsplash.com/@mrtnpro?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Byggevareforskriften (DOK)
(Forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk)

806.02.2020

– Gjennomfører EUs byggevareforordning.

• CE-merking viser at en byggevare er i samsvar med 
byggevareforordningen.

• CE-merkede byggevarer omsettes fritt i EØS-området.

– I tillegg stiller forskriften nasjonale krav til 
dokumentasjon av byggevarer som ikke er 
nevnt i EUs byggevareforordning. 



Byggevareforskriften (DOK)
(Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk)

906.02.2020

– Alle byggevarer som omsettes må ha gyldig 
dokumentasjon på hvilke egenskaper byggevaren har. 

• Stiller ikke kvalitetskrav til byggevarene.

• Tilstrekkelig å dokumentere en egenskap.

• Å gi bort byggevarer er omsetning.

– Det er utviklet harmoniserte standarder som beskriver 
hvilke egenskaper som er relevante for de ulike 
byggevarene og hvordan de skal dokumenteres. 

• De harmoniserte standardene er, som oftest, ikke tilpasset 
brukte byggevarer.

– Dokumentasjonen gjør det enklere å velge «riktig 
kvalitet» på byggevarene før de bygges inn i et bygg.



Gyldig dokumentasjon av byggevarer avhenger av produksjonsår

1006.02.2020

For å benytte dokumentasjon fra produksjonsår må man være sikker på at 
byggevaren fremdeles har de samme egenskapene.

Årstall Krav til dokumentasjon til byggevarer

2014 - nå Byggevareforskriften - krav om ytelseserklæring og CE-merking samt nasjonale krav.

1997 - 2014 Byggevaredirektivet - krav om samsvarserklæring 
(det var ikke krav om CE-merking i Norge, men en rekke andre land hadde et slikt krav)

1969 - 1997 Ulike nasjonale godkjenningsordninger
• Obligatorisk godkjenningssertifikat fra Statens byggtekniske etat eller andre offentlige 

etater for en rekke byggevarer 
(f.eks. elementer, betong, røykkanal, plast, sement og armeringsstål)

Det eksisterte også frivillige merkeordninger for en rekke byggevarer. Dette var imidlertid ikke 
dokumentasjonskrav etter regelverket.

1950 - 1969 Tidligere branntekniske godkjenninger



Hvordan dokumentere egenskapene for en brukt byggevare

1106.02.2020

– Finnes dokumentasjonen for byggevaren da den først ble 
omsatt, kan denne brukes dersom byggevaren ikke har 
endret egenskaper.

– Finnes det ikke gyldig dokumentasjon, må ny produkt-
dokumentasjon for byggevaren utarbeides enten iht.

• en harmonisert standard eller 

• ETA (European Technical Assessment) basert på 
EAD (European Assessment Document) som er en 
harmonisert teknisk spesifikasjon for byggevarer.

• ETA gir tilsvarende krav som en standard, 
må utarbeides dersom den ikke finnes.

• Deretter utarbeide en produktdokumentasjon.

Byggevaren kan omsettes.



Forskrift om tekniske krav til byggverk  (TEK17)

1206.02.2020

– Krav til byggverk. 
Du må vite egenskapene til det du bygger inn i byggverket og dokumentere det. 
Gjelder uansett om tiltaket er søknadspliktig eller ikke så lenge det er innenfor 
PBL §20-1.

– TEK17 § 3-1 (2) Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at 
produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal 
tilfredsstille kravene i forskriften.

– TEK17 § 9-5 (2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og 
materialgjenvinning.

Produkter i bygg må ha dokumentasjon som viser hvilken «kvalitet» de har 
uavhengig om de er nye, brukte eller om de ikke har vært omsatt. 

Dette for å sikre kvaliteten på og sikkerheten til byggene våre.



Forsvarlig ombruk (Resirqel 2019)

1306.02.2020

Hovedvekt på
lastbærende stålkomponenter, betonghulldekker, 

tegl, vindu/glass og trevirke

Konklusjon:

– Meget få eksempler på ombruk som følger regelverket, 
også i utlandet.

– Dokumentasjon og lagring er utfordrende i dag.

– Mulig å ha forsvarlig ombruk av stål og snart tegl.

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/ombruk-er-krevende-men-ikke-umulig/?_t_id=H6yZqRuM5NIRVMt8Mxp6vQ%3d%3d&_t_q=ombruk&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=109.74.184.246%3a54728&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_ArticlePageType/_304e7705-bc7a-47b2-87d0-62ae31de18ce_no&_t_hit.pos=4


Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra 
nybygg, gjenvinning av avfall og ombruk av byggevarer

1406.02.2020

– Ca 35 % av byggavfallet kommer fra nybygg (har dokumentasjon)

– Ca 25 % av byggavfallet kommer fra rehabilitering (sjelden dokumentasjon finnes)

– Ca 40 % av byggavfallet kommer fra riving (sjelden dokumentasjon finnes)

Avfallsreduksjon

Ombruk

Material-
gjenvinning

Energi-
utnyttelse

Deponering

Foreløpig resultat:
Det er mye mer samfunnsøkonomisk lønnsomt 

å redusere byggavfallsmengden enn 
å ombruke byggevarer.



Oppsummering 

1506.02.2020

– Regelverket skal sikre at bygg er gode, varige og trygge å oppholde seg i.

– Regelverket for nye og brukte byggevarer er likt og ikke tilpasset brukte byggevarer.

– Det er ikke tillatt å omsette (inkl. gi bort) byggevarer uten dokumentasjon.

– Gammel dokumentasjon kan benyttes dersom byggevaren ikke har endret egenskaper.

– Har den endret egenskaper eller det ikke finnes dokumentasjon, må ny 
produktdokumentasjon utarbeides som følger en standard eller en (ny utviklet) ETA.

• Minst en egenskap må deklareres.

– Byggevareforordningen er en EU-forordning, og Norge kan ikke utarbeide egne regler. 
Må påvirke endring i EU.

– TEK17 § 3-1 (2) setter krav til produktdokumentasjon før produktene bygges inn i bygg.

– Det er mye mer lønnsomt med avfallsminimering  
- som også er høyere opp i avfallshierarkiet enn ombruk.
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Takk for oppmerksomheten!
Ingunn Marton, inm@dibk.no


