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Miljødirektoratet:
Betong
Tegl

Forum for miljøkartlegging:
Betong (plasstøpt, prefabrikkert, betongvarer
som rør, kummer, jernbanesviller, heller,
støttemurer, takstein osv)
Tegl (murstein og takstein)
Lettklinker
Gassbetong
Kalksandstein 
Sementbasert lim og fugemasse



P “Formålet er å fremme gjenvinning av betong
og tegl fra riveprosjekter

POg fjerne og destruere miljøgiften PCB”

Ny § 14a i avfallsforskriften
Betong og tegl fra riveprosjekter



PTILFØRTE OVERFLATELAG:
PMalinglag, fuger, avrettingsmasser, murpuss

og tilstøtende betong må fjernes hvis
konsentrasjonen er over 50 mg 3PCB-7

PAvfallet skal destrueres (kan ikke deponeres)
PGjelder kun ved riving (?)

Krav om fjerning og
destruksjon av PCB

Dette er et helt nytt krav!



A. Entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen
eller teglet har oppstått og grunneiers navn

B. Hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført
av

C. Dato for kartleggingen
D. Byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent
E. Beskrivelse av prøvetaking av ev. malinglag, sementbaserte

fuger, avrettingsmasser og murpuss
F. Beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl
G. Resultater fra analyser av materialprøvene
H. Hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte

riveprosjekt
I.    Hvor og hvordan betongen og teglet er brukt.

Krav til miljøkartlegging:



Kravet om miljøkartlegging er uavhengig
av om tiltaket er byggemeldingspliktig
eller ikke.

Kravet kan oppfylles ved å lage en
egenerklæring hvor de ovennevnte
momenter er besvart. En slik erklæring
skal arkiveres i internkontrollsystemet.



Nyttiggjøring:
Avfallsforskriften § 14a

Deponering:
Avfallsforskriften § 9

Faktaark M|14 er trukket tilbake
Veileder på Miljødirektoratets sider



PAktuelt ved:
PMasseoverskudd
P Ingen nyttig bruk
P Ikke tid/upraktisk
PMangler mellomlager
P Ingen samtlige

prosjekter med behov

Deponering
På godkjent deponi/mottak -

ikke “villfyllinger”

Gjennomsnittskonsentrasjon
av hele betongen, men evt
PCB-sanering først!



PUndersøke:
PRåbetongen
PMaling, fugemasse,

avrettingslag, murpuss
P for seg

Nyttiggjøring

Litt mer komplisert



PRåbetongen er som regel tilnærmet ren
PAvrettingslag, murpuss, maling og

fugemasser kan inneholde forurensning som
gjør det til ordinært avfall, noen ganger til
farlig avfall

PKrom(VI) kan være en utfordring, selv om
konsentrasjonsgrensen er økt til 8 mg/kg

PMassene må tilfredsstille kravene til
nyttiggjøring av betong i § 14a

PBetong er alltid AVFALL, aldri “rene masser”

Er tunge rivemasser farlig avfall?
Svært sjelden



Hvilke krav gjelder?
Betongen skal erstatte masser som ellers ville blitt kjøpt inn

Råbetong: P Betongen skal ikke være
tilsølt med kjemikalier

P Ikke inneholde myke
fuger, armeringsjern eller
plast

P Ikke sprøytebetong
P Ingen krav når det gjelder

asbest

Røde tall:
Konsentrasjonsgrense er økt
Grønne tall: Undersøkes kun
ved mistanke



PMaling
PSementbaserte fugemasser
PAvrettingsmasser
PMurpuss
PMå ikke dette laget overskride følgende

verdier:

Hvilke krav gjelder?
Tilleggskrav dersom betongen er påført:



PRåbetong som tilfredsstiller krav til renhet
(første tabell) kan nyttiggjøres uten tiltak

PBetong med maling, puss, fuger eller
avrettingmasser som tilfredsstiller kravene
(andre tabell), må:

PTildekkes med et toppdekke (asfalt/betong,
eller 0,5 m toppdekke)

PMinst 1 m over høyeste grunnvannstand
P (Selvfølgelig) ikke i sjø, myr og våtmark



PCB-7 $50 mg/kg?
Sanering og destruksjon



Men løs maling skal håndteres separat

Foto: Rolf Magnus Sæter, Newswire



Høyere konsentasjoner enn kravene?
Det må søkes Miljødirektoratet

 https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2T3I7WTZ32J5FF23FECQEN7KQWJ



Fundamentet er ofte laget i en bedre betongkvalitet
enn resten av bygget, og kan utgjøre en stor andel av
total betongmengde

Bæresystemet kan være plass‐støpte vegger og
søyler, eller prefabrikkerte søyler og bjelker

Gulvdekker kan være prefabrikkerte hulldekke‐
elementer eller plass‐støpte dekker

Vegger kan være laget i tre, plass‐støpt betong,
prefabrikkerte elementvegger, eller murte vegger av
tegl eller Siporex. Det finnes også mange eksempler
på at flere av metodene kombineres i en vegg.



PPrøver tas av:
PFundament (kan være vanskelig tilgjengelig)
PKjellervegg
PYttervegg
P Innervegg/søyler
PGulvdekke
PFlere tilbygg: Tilsvarende mange prøver

Råbetong:
Ubehandlet betong, uten tilført overflatelag



PUtvendig maling: Hovedtypene av maling evt.
andre overflatebehandlinger i bygget

P Innvendig maling: Maling fra de dominerende
malingstypene i bygningen, pluss
rom/konstruksjoner hvor det kan være høye
konsentrasjoner (tekniske rom, toaletter mm)

PMurpuss fra alle byggetrinn og rehabiliteringer
PAvrettingslag (alle byggetrinn og rehabiliteringer)
PLim, fugemasser
PEvt. søl og annen forurensning

Tilførte overflatelag:
Maling, sementbasert fugemasse, avrettingsmasse eller murpuss



Prøve av hvert lag



Prøvetakingsmetode

Boring med
betongbor

Meisel Kjernebor



PVed nyttiggjøring knuses betongen, og man
utnytter kun betongen som aggregat

PDen innebygde energien i produksjon av sement
og knusing av pukk går tapt

PVed gjenvinning av aggregat som tilslag i ny
betong utnyttes iallefall energien i knust pukk

POmbruk av betong som hulldekke-elementer mm
er en mye høyere grad av utnyttelse, og i tråd
med sirkulær økonomi-tankegangen

PNyttiggjøring er et blindspor

Men er denne nyttiggjøringen
“gjenvinning”?

Ikke i mitt øye



Takk for oppmerksomheten!
Da er det bare å rive i vei!

Foto: Eirik Rudi Wærner


