
§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse
(1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende
som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.

(3) Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om

a. hvem kartleggingen er utført av

b. dato for kartleggingen

c. byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent

d. resultat av representative materialprøver og analyser

e. forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type

f. plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

g. hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert

h. hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet

i. hvor det farlige avfallet er planlagt levert

j. alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

VeiledningVeiledning

Til første leddTil første ledd
Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige
forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr (jf. avfallsforskriften kapittel 11).

Ved søknadspliktige tiltak på eksisterende byggverk skal kartlegging av farlig avfall utføres av ansvarlig prosjekterende. Plikten
til kartlegging av farlig avfall er ikke begrenset til søknadspliktige tiltak. Ved tiltak på eksisterende byggverk der ansvaret ikke
videreføres til ansvarlige foretak er det tiltakshaver som har ansvaret for at det foretas en kartlegging av farlig avfall, jf.
byggesaksforskriften § 12-1.

Til annet leddTil annet ledd
Det skal utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse for hvert enkelt tiltak, på bakgrunn av en gjennomført miljøkartlegging.
Mengdene fra miljøsaneringsbeskrivelser fylles inn i avfallsplanen. Nytt fellesskjema for avfallplan og sluttrapport for
rehabilitering og riving vil foreligge våren 2011. Inntil videre benyttes dagens skjema som finnes på www.klif.no.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Alt farlig avfall og elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) skal
sorteres ut og leveres til godkjent mottak.

Før farlig avfall transporteres vekk fra byggeplassen, skal avfallsprodusent fylle ut et deklarasjonsskjema som skal følge
avfallet. Skjemaet får man ved henvendelse til avfallsmottaker eller Norsas. Når avfallsmottaker har signert skjemaet, skal dette
oppbevares som dokumentasjon på at avfallet er levert.

HenvisningerHenvisninger
• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge

• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk

Veiledning om tekniske krav til byggverk
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