Veiledning om tekniske krav til byggverk

§ 9-6. Avfallsplan
(1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og mengder:
a. oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
b. vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning
som overskrider 100 m2 BRA
c. riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
d. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer
over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.
(2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Veiledning
Til første ledd
Bestemmelsen er hjemlet i pbl. § 29-8. Reglene erstatter avfallsforskriften (forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av
01.06.2004 nr. 930) kap. 15 om byggeavfall.
Formålet med bestemmelsen er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygg- og
anleggsvirksomhet, samt forebygge ulovlig disponering av slikt avfall. Reglene skal bidra til å:
• hindre spredning av miljøfarlige stoffer
• redusere mengden byggavfall som oppstår
• øke graden av ombruk og gjenvinning
Det skal utarbeides avfallsplan for hvert enkelt tiltak. Dersom tiltaket berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg, skal
disse vurderes under ett, jf. annet ledd.
Nytt fellesskjema for avfallsplan og sluttrapport vil foreligge våren 2011. Inntil videre kan dagens skjema som finnes på
www.klif.no benyttes.
I avfallsplanen skal forventede mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket estimeres. Det skal
beskrives hvordan byggavfallet planlegges håndtert/disponert. Avfall som leveres direkte til ombruk/gjenvinning skal også føres
opp i avfallsplanen.
I tillegg til de fraksjonene som er nevnt i skjema for avfallsplan kan en bl.a. sortere ut takbelegg, keramikk, sanitærporselen (til
ombruk), tekstiler og inventar/interiør. Benytt ”annet” -feltet eller lag eget vedlegg for å gjøre rede for slik utsortering.
Det gjøres oppmerksom på at boktav b viser til søknadspliktige tiltak, jf. pbl. § 20-1 bokstav b og c, som berører over 100 m2
BRA. En slik tolkning fremkommer av lovens forarbeider.

Henvisninger
• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk
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