28.06.2022, 11:28

§ 9-5. Byggavfall - Direktoratet for byggkvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning
Kapittel 9 Ytre miljø
§ 9-5. Byggavfall

Veiledning til bestemmelsen

Med byggavfall menes materialer og gjenstander fra bygging,
rehabilitering, vedlikehold eller riving av byggverk. Avfall som består av
gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.
(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets
livsløp begrenses til et minimum.

Veiledning til første ledd

Kravet er relevant ved nybygging, rehabilitering, vedlikehold og riving.
Den totale avfallsmengden kan reduseres ved å velge bestandige
materialer med riktig levetid og beskyttende konstruksjoner (særlig
fuktsikre løsninger), samt sikre nøyaktighet ved utførelse og riktig
lagring av materialer.
Byggverk som er enkle å bygge om vil bidra til økt levetid og redusert
avfallsmengde.
(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Veiledning til annet ledd

Et byggverk som er prosjektert og bygget slik at materialer og
produkter kan demonteres og brukes om igjen, bidrar til lavere
avfallsmengder.
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Hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til ombruk og
materialgjenvinning må fremgå av prosjekteringen.
Produkter er lite egnet for materialgjenvinning dersom de inneholder
helse- og miljøskadelige stoffer, og dersom de består av materialtyper
som er vanskelig å skille fra hverandre.
Produkter med følgende merking eller vurdering kan være egnet for
gjenvinning:
a. Svanemerket/EU-Blomsten
b. Produkter vurdert i ECOproduct med følgende karakterer:
grønn eller hvit under kategori «helse- og miljøskadelige stoffer»
6 eller høyere under kategorien «avfall».

Dersom aktuelle produkter ikke er forhåndsvurdert av en
merkeordning eller i et verktøy, må man innhente informasjon og selv
gjøre en vurdering av egnethet for ombruk og materialgjenvinning, se
for øvrig § 9-2. Alternativt kan man etterspørre informasjon hos
byggevareprodusentene.
I forskrift om dokumentasjon av byggevarer er det krav om
dokumentasjon av bærekraftig bruk av naturressurser. Det innebærer
at det må dokumenteres at byggevarer har egenskaper som bidrar til
at byggverket oppfyller krav til god utnyttelse av naturressurser.
Egnethet for ombruk og materialgjenvinning vil være sentrale
egenskaper i denne sammenheng.
Henvisninger

Anbefaling ved ombruk av byggematerialer, SINTEF-rapport nr. 18 2014 (pdf)
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