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Høringsuttalelsetil forslag nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall, samt
byggtekniskforskrift § 9-7.
Vi visertil Miljødirektoratetshøringav nytt kapittel i avfallsforskriften om betongavfall, samt Direktoratet
for byggkvalitetsforslagtil ny § 9-7 i byggtekniskforskrift. Dette brevet omfatter høringskommentarerfra
NorskGjenvinningNorgepå vegnedatterselskapeneNorskGjenvinningm3 ASog R3EntreprenørAS.
§-1: Formålog intensjon - god intensjon på feil grunnlag?
Norsk Gjenvinning(NG)er enig i at det er behov for tydeligere regler mht. nyttiggjøring av betong- og
teglavfall.Regelverketsformål med sikre at en enda større andel av betong blir nyttiggjort og gjenbrukt
er i tråd med NGsvisjon om at avfall er løsningenpå fremtidens ressursproblem,og vår satsningpå
gjenbrukog sirkulærøkonomi.Men vi mener samtidigat ny aktivitet skal reguleresmed sammekrav til
mottak- og dokumentkontrollog sporbarhet som andre anleggsom tar imot betong til gjenbruk.
Mange vil nok påstå at dersom kravene til nyttiggjøring av avfall blir for strenge, så vil mengdeneav
betong- og tegl til deponi øke. Det vil da være vanskeligå nå EUsmålsetningom 70 % gjenbrukav byggog anleggsavfallinnen 2020vil noen påstå. Vi mener denne argumentasjonenmanglerflere viktig aspekt
som vi vil belysei dette brevet.
Deponiog gjenbruker nødvendigvisingenmotsetningslik enkelte aktører argumentererfor. Hensikten
med kategori3 inerte deponier,er å ha mottak med lav miljø- og utlekkingsrisiko,som betong-, jord- og
teglavfall.Fylkesmanneni Osloog Akershusog Østfold kan helt sikkert bekrefte ovenfor
Miljødirektoratet at antall inerte deponierpå Østlandethar stegetkraftig de sisteårene,og at samtlige
aktører bruker deponiene til å fylle opp et område,om det er til ny fylkesveg,støyvoll,golfbaneeller
annet nyttig formål.
Vi registrerer at det etableresflere industrielleanleggbåde på Østlandet,men ogsåandre steder i
landet, med tillatelser (miljøparker/ jord og betong vaskeanlegg)for gjenbrukav jord-, tegl- og
betongmasser.Fordelenmed denne utviklingen er at den både ivaretar ønskeom høyeregjenbruksgrad,
samtidigsom anleggeneinnehartillatelse. Det ivaretar behovet for høy kvalitet på mottak- og
driftskontroll, samt sporbarhet. Dette er en positiv utvikling.
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Tidligerevar det de ordinæredeponienesom i hovedsakdominerte deponibransjenmed mottak av
blandet avfall deriblant husholdningsavfall. I dag tar de i hovedsakkun imot jord og betongavfall. I
tillegg har det de sisteårenevært et taktskifte hvor en større andel av betongen går til nyetablerte
gjenbruksdeponier
, tilhørendekategori3 inerte deponier.
AsakMassemottaki Sørumutenfor Osloer et slikt gjenbruksdeponihvor massergår til nyttig formål.
Massenebenyttestil å leggeom og etablere en ny fylkesvegfor Sørumkommunemed gang- og
sykkelvei,og bruke betongsom fundamenttil den nye vegen.De sisteto åreneer det tatt imot i
underkantav 100 000 tonn med betong årlig for å byggedennevegen.
Ut fra de tall som StatistiskSentralbyråviser til, kan vi ikke se at de tonn som er rapportert mottatt ved
dette anlegget,er rapportert videre til SSBsom gjenbruk. Det er oppgitt 529 000 tonn i
avfallsregnskapettil StatistiskSentralbyrå. Ifølge egenkontrollrapporterfra to gjenbruksdeponieri 2016
aleneer mottatt gjenbruksbetong206 000 tonn. Såøkningentil gjenbruker betrakteligog andelentil
tradisjonelledeponi er på veg ned. Andelentil deponi er betydeligoverrapportert og andelentil gjenbuk
er betydeligunderapportert.Det vil si at gjenbruket av betong er langt høyere i dag, og vil være
fremover enn det myndighetenehar tatt høyde for.
Nyttiggjøringsprosjektersom tar imot bygge- og riveavfall burde, slik vi ser det, ha sammekrav til
mottakskontroll,dokumentasjonog overvåkingsom andre anlegg med tillatelse, slik at man sikrer at
avfallet som leggespå områderfor nyttiggjøringfaktisk er innenfor de rammer som miljømyndighetene
foreslår i ny forskrift. Dersommiljømyndighetenetillater leveringav betong uten samme
dokumentasjonskontroll
, vil det kunneføre til at forurensedebetongmasserkommer på avveie.Dette vil
vi kommetilbake til senerei dette brevet.
Det tradisjonelle synet om at deponier bidrar til forurensning er en myte. De fleste inerte deponier
rapporterer ubetydelig sigevannsutslipp.Mottak for masser(deponier) er ikke et onde for samfunnet,
men en miljømessigtrygg håndteringsløsning
for forurensedemasser.Avfallsforskriftens § 9 stiller krav til
gode rutiner for mottakskontrollmed dokumentasjonskravtil kunden.Kravtil kompetansefor å vurdere
miljørapporter og analysedokumentasjon(forhåndsvurderinger),samt registrering av samtlige masser
med vekt og visuellkontroll krever driftskontroll med godeinternkontrollrutiner og sporbarhet.
Vi mener at myndigheteneførst og fremst må tilretteleggefor etableringav flere gjenbruksprosjekter
med tillatelse, uavhengigom det resirkuleresjord og/eller betong på et industrielt anlegg,gjenbrukespå
en anleggsplass,
eller nyttiggjøresi et gjenbruksdeponi.
Kapittel § x-6: Dokumentasjonskravog kontroll – hvem skal gjøre hva?
Det vil værestore økonomiskegevinsterved å blanderene og forurensetbetong,og bevisstfeilregistrere
forurensningsgradog volum i avfallsplanene
. Skalman sikre at aktørene faktisk etterlever regelverket
mener vi at det må etableres et kontrollregime, som gjennomgår håndteringsmetodeog volum. Slik
utkast til forskrift foreliggerhosbeggemyndigheter, er dette ikke tilfelle. Det er sterkt bekymringsfullt, og
vil føre til økt miljørisiko.
I utkast til forskrift innledes med «Den som bruker betong.». Det foreslås en tydeliggjøring av
ansvarsforholdet.Det er nemlig flere parter i slike prosjekter, og det må stå eksplisitt om det er
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tiltakshaver, grunneier eller entreprenørselsk
apet som har vunnet rivekontrakten, som er juridisk
ansvarligå etterleve dokumentasjonskravene
i forskriften.
SlikPlanog bygningslovensTEK17 er utformet er det ansvarligsøkersom har det juridiskeansvaret.Ikke
hvem som helst kan væreansvarligsøker.Det stilles krav til kompetanseog erfaring,og dokumentasjon.
Regelverketfor ansvarligsøkerer heller ikke like strengt som tidligere, grunnet DIBKsine opphevelserav
tidligere stramt regelverk. Det er klart at de seriøsestore aktørene ønsker at det kun er DIBKsom
godkjenner de ansvarligefirmaene, slik som tidligere, og ikke at kommunenekan godkjenneaktører fra
prosjekt til sak, slik regelverket nylig er endret til. Disse lempingene har gjort at firmaer uten
sentralgodkjenning kommet på banen. Dette øker risikoen for feilhåndtering og svindel og
miljøkriminalitet. Vi ber DIBKrevurdere sitt egen regelverk ift . uheldige konsekvense
r av senere tids
lempinger av regelverket.
Ut fra slik forslagettil forskrift nå er utformet kan det virke som om man tenker at ett stk riveprosjektvil
bidra inn i ett stk nyttiggjøringsprosjekt. I realiteten vil mange ulike riveprosjekter(og miljøsanerings
rapporter fra mangetilt akshavere) bidra med masseleveranserav betong til ett nyttiggjøringsprosjekt.
De fleste riveprosjekter har både ren og uren betong. Det å lage en beskrivelseav byggeårog hvilket
selskapsom har utført miljøkartleggingenav byggeter ikke det som avdekkerom betongener håndtert
riktig i riveprosessen.Det vil alltid være noe som blir håndtert som rent og noe som blir håndtert som
urent og det er andelenav dissesom er nøkkelenog som må kontrolleres.
Det at noen kontrollerer volum av fraksjoner før og etter riveprosjektet, samt stiller krav til hvordan
masseneer håndtert under og etter riving, er meget viktige forutsetninger for kontroll og sporbarhet.Slik
det leggesopp til nå er hele massehåndteringentillitsbasert og svindelvanskeligå spore.Man må spørre
segom rive- og transportbransjener dennetilliten verdigsom fritt skalhåndteredissemasseneuten krav
i begge lovverk (som sikrer volum-, metode- og håndteringskontroll),når det er store økonomiske
gevinsterved å unngåkorrekt håndteringav masser.
Ettersom det ikke er lagt opp til tilstrekkelig sporbarhet på volum av ren og uren betong, vil det være
vanskeligå kunne estimerehvor mye volum man har mottatt fra de ulike prosjekteneog hva som faktisk
er levert lovlig. Dersomregelverketikke strammesinn i forbindelse med ny forskrift, vil det leggestil
ytterligere til rette for at useriøseaktører kan la massenegå til prosjekteruten vekt og volumkontroll. De
kan da ti lpassevolumandelenei avfallsplanenakkuratsom de har lyst uten at det er laget et systemsom
gjør at denneaktiviteten blir oppdaget.
Franzefosser en av de store aktørenesomogsåserdette. De har blant annet uttalt følgende:«– Franzefoss
er veldig for økt gradav gjenbrukfor å sikre at råstoffuttakikke tømmes,menstoredelerav overskuddsmassene
som
selgesi det åpnemarkedeti dag er udokumenterte.Det kan bådeværeulovlig og skadeligfor samfunnet,sier Gaute
Markussen,Planog Eiendomssjef.»(Samferdselinfra.no)

Det er viktig å påpekeat det er flere titalls millioner kroner å tjene på å avhendeforurenset betong som
ren betong,og at det er klart konkurransehemmende
for de seriøseaktøreneinnenfor rivningsbransjen,
at de useriøseikke blir kontrollert og tatt. Det finnesmangekonkreteog dokumenterbareeksemplerhvor
useriøseaktørerhar vunnet prosjektermed priser somer under nedstrømskostnaden
for lovlig avhending
av betong.
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Slik som markedet er nå vil dette i stor grad være den samme aktøren som er ansvarlig for
«saneringsmetode»av forurenset betong i riveprosjektetog leveranseløsning
for betongen.Dersomdet
ikke stilles krav til denne bransjenpå ettersyn og kontroll vil risikoenfor at forurenset betong blir levert
prosjekter som ikke har tillatelse til dette. Ettersom det ikke er noen som kjenner eksakt volum, det
mangler vekt og veieseddel,og mottakskontroll, vil det være risiko for at fugemasser,murpuss og
malingsflakblir transportert med øvrig avfall til ulike veg og samferdselsprosjekter.Dersomvolumeneav
forurensetbetongi avfallsplanener kraftig redusertetter at riveprosjekteter avsluttet bør varsellampene
lysehos myndighetene.Men dette er det ikke noe regelverksom sikrer blir gjort.
Avfallsplanenbeskriverantatt volum av ren betong og antatt volum av forurenset betong. Den måtte
tidligere sendesinn til kommunenfør igangsetting(IG)
-tillatelse til riving ble gitt. DIBKhar nylig fjernet
kravet om at tiltakshavere/ansvarligsøkereskalsendedisseavfallsplaneneinn. Når de nå kun stiller krav
til at de skal være tilgjengeligeved tilsyn, som ofte er varslet, er det rom for å korrigere tallene igjen.
Ettersom innsendelsetil kommunen FØR rivingen startet sikret en større grad av etterlevelse og
sporbarhet,så har fjerning av denne praksisenvært et skritt i feil retning. De useriøseriveaktørenehar
fått mulighet til å bli så kreative de ønskerfor å sikre økonomiskvekst, uten at det blir kontrollert og
oppdaget.
Det er uklarheter i gjeldenderegelverkhva som menesmed «sanering» av betong.De seriøseaktørene
oppfatter regelverkettil at saneringbetyr mekaniskfjerning av overflatelagfør riving av bygg.Men det er
imidlertid flere aktører som benytter manglendetydeliggjøringtil å tolke regelverketpå sin egenkreative
måte, og knuserned betongenmed malingenpå. Litt av finstoffet som da ligger igjen, blir levert mottak
som restfraksjonav «sanertbetong», og den sanertebetongenrapporteressom «ren og sanert». DAkan
det virke som at betongen er sanert, når et gitt volum (derav for lavt) er levert et godkjent mottak.
Ettersom det er såpassutbredt med kreative saneringsmetoder,er t ydelig definisjon av hva som er
akseptabelsaneringsmetodei forskriftene nødvendig.
Det er klart at etterlevelse av regelverk henger sammenmed rutinene og systemenefor kontroll og
ettersyn.Vi mener at beggeforskrifter må strammesinn. Kontroll og dokumentasjonskraver nødvendigi
flere ledd av verdikjeden, både under riving og ved mottak, for å tette , det vi oppfatter som store hull i
regelverkettil bådeMiljødirektoratet og DIBK.
Kontroll av betong kan kontrolleres på to måter, av kommunenselv eller uavhengigtredjepart. Ved at
kommunensom tilsynsmyndighet,både ift PBLog miljø, kontrollere at volum oppgitt før riving stemmer
med volum oppgitt etter riving vil væreressurskrevende.
Det er trolig derfor DIBKhar fjernet dette kravet
i forskriften.
Vi mener følgendedokumentasjonmå utarbeidesog gjennomgåsav en uavhengigtredjepart:
1. Avfallsplan må sendes inn av t iltakshaver/ansvarlig søker til kommunen før
igangsettingstillatelse til riving utstedes
2. Tiltakshaver/ansvarligsøker må utarbeide en sluttrapport som er godkjent av uavhengig
tredjepart før ferdigattest utstedes
3. Sluttrapporten bør beskrive
o hvordan riveprosessener utført
o hvilken metode man har benyttet for saneringav evt. maling
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o
o

hvordan betongener håndtert både ren og uren
begrunne store avvik når andelen forurenset betong i avfallsplan har blitt kraftig
redusert og blitt «ren»

En stor del av løsningenligger i å sikre at en uavhengigtredjepart kontrollerer dokumentasjonen. Det
betyr at denneuavhengigekompetenteparten kontrollerer at dokumentasjonutarbeidet før riving faktisk
stemmer med den dokumentasjonenesom er utarbeidet etter prosjektet er avsluttet. En slik tredjepart
som med fordel er sertifisert, vil kunne ivareta kommunensbehov for kontroll på alle prosjekter uten at
kommunentrenger å bruke vesentligeressurserpå dette selv. Viderevil kostnadenliggerhos tiltakshaver
for riveprosjektet,hvor dennekostnadenvil antaså væreen meget liten andelav det fulle kostnadsbildet
et bygge/riveprosjekthar. Vi ber DIBKstille krav om en slik kontroll og en slik dokumentasjonda dette vil
kunne sikre større kontroll på massehåndte
ringen fra riveprosjekter enn det er i dag. Slik
tredjepartsverifiseringer alleredeetablert i Plan- og bygningslovenog i flere andre regelverk,og burde
ogsåleggesinn i som et ledd i alle riveprosjekter,for å sikre miljøforsvarlighåndtering og minst mulig
miljøkriminalitet.
Når ansvarligsøker må begrunnehvorfor et forurenset bygg med stort volum med forurenset betong
(dokumentert i miljøsaneringsrapportog opprinneligavfallsplan) faktisk kun har generert ett lite volum
etter riving, så vil dette systemetforeslått over avdekkeavviketog kreve en begrunnelse. På den måten
vil dette systemet være effektivt og forebyggende. Det vil forebygge langt mer rettferdige
anbudskonkurranser
og sikrestørreøkonomiskbæreevnetil de seriøseaktørenesom forsøkerå etterleve
regelverket.
Vi vil ogsåstille spørsmåltil om delegeringav myndighetfor håndteringav betongi forurensingsforskriften
er nødvendignår kommunenalleredehar myndighettil korrekt miljøreguleringav betong gjennomi TEK
17 (PBL)i dag.Men en tydeliggjøringer kanskjenødvendig.

§ x-3: Krav om fjerning og destruksjonav PCB-holdige malingslag,etc.
Det er tankevekkendeog urovekkendeat myndighetenei begrunnelsesbrevetsitt oppgir at deponier
bidrar til mer forurensning enn nyttiggjøringsprosjekter,og at tilføring til deponierbidrar til mer spredning
av PCB.Dette er naturligvisgalt, det er det motsatte som er tilfelle. Sålengekravenetil konstruksjonav
bunnlagog topplag,sigevannskontrollog dokumentasjoni deponienefølgeravfallsforskriftens§ 9s vilkår,
vil de sammemassenevære langt tryggereog utgjøre en langt mindre forurensing/spredningsrisiko
enn
ved nyttigjøringsprosjekter.Det må ogsåmyndighetenevære tydelig på.
Miljødirektoratet foreslår at før byggverk eller del av et byggverk rives skal evt. malingslag,fuger,
avrettingsmasser,m.v. der den høyestekonsentrasjonenav sum PCB7 er lik eller høyere enn 50 mg/kg
fjernes. Vi antar at det er det skalvære saneringsgrensen
. Farligavfallsgrensenfor PCB7 nemlig 5 ganger
såhøy. Det oppgisi utkastet at Miljødirektoratet kangjøreunntak fra regelen.Vi er usikrehvaen unntaket
skal være,en akseptfor å kunne sendetil godkjent deponi uten å ha skilt av malingslagetfra betongen,
eller er det til nyttigjøring som menes?
Ettersom deponier kan ta imot denne type PCB-forurenset betong bør Miljødirektoratet vektlegge
isoleringfra kretsløpetog trygt miljø i godkjentedeponier,fremfor ambisjonerom økt gjenbruk av betong.
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Vi forstår dagensregelverkslik at godkjente ordinære deponier med tillatelse til å ta imot farlig avfall
betong kan håndtere all betong som er vesentlig forurenset av PCB,også betong med PCB over
saneringsgrensen.
Miljødirektoratet sier at man ikke skalvurdere malingslagetisolert, men ansepåført malingpå betongen
som ett produkt i stedet for to for mangeforurensningsforbindelser
. Dennekontroversielletolkningen
har skapt bølger i miljørådgivningsbransjen og i deler av rivebransjen. I utkast til forskrift er det
representativeprøverav betongkjernesom skalangiforurensningsgrad
en i betongen.Dette er ikke i tråd
med etablert praksisav hvordanman har vurdert forurensningsgraden
av betong. Tidligereble malingens
forurensningsgradvurdert separat, ikke bare for de tre tungmetallene Miljødirektoratet mener skal
vurderes,men alle metaller og stoffer somman oppdageri høyekonsentrasjoner. Det har vært en utbredt
praksisat malingover grensenfor farlig avfallskullesaneres.Slik det leggesopp nå gjelderdette ikke sink,
krom og kopperlengre,ei heller PCBhvor saneringsgrensen
er 10 x farlig avfallsgrensen.For krom, kopper
og sinkmenerMi ljødirektoratetat nivåeneav malingikke er vesentlig,kun gjennomsnittskonsentrasjonen
i hele betonglagetstykkelse.
Sinker et eksempelpå en miljøgift som kan forekommeri ekstremekonsentrasjoneri maling på betong.
Dersomman beregnersegtilbake fra gjennomsnitti betong,til konsentrasjoni maling,kan man ha farlig
avfallsnivåerav sink i maling, og likevel få en «ren» betongvare, ut fra den nye beregningsmetode
Miljødirektoratet har kommet frem til . Det vil si at malingmed farlig avfallsnivåer av sink kan aksepteres
til nyttigjøringsprosjekteruten tillatelse. Slikforskriften er utformet nå vil man tillate gjenbrukav betong
med høye forurensningsnivåer,også over farlig avfallsgrensen, så lenge betongen er tykk nok. Det er
skremmendehvor langt man ønskerå gå på miljøetsbekostningfor å nå EUsmål om gjenbruk.
Enkelte påpeker at det ser ut som det har blitt en godkjent fortynning fra myndighetenesside, for å
friskmelde forurenset betong for resirkulering/gjenbruk. Med det som bakteppe er ikke
konsentrasjonsgrensene
strenge,da ren betong ikke egentliger ren, slik det er lagt opp til nå.
Vi stiller spørsmåltil hvorfor det ikke settesgrenserfor alle relevantetungmetaller,uavhengigom de er
prioriterte eller ikke. Forurensetjord har grenserfor de fleste tungmetaller(f.ekskopper, krom og sink)
somkan bidra med forurensning, og vi forstår ikke hvordanman kan bestemmeat man skalutelukkenoen
miljøgifter i bakkenbare fordi det er betong og ikke jord. Nedknustbetong kan lekkeut finstoff det også.
Det er for ossvanskeligå forstå hvorfor man skal forskjellsbehandleulike typer massersom leggesned i
grunnennår det gjelder akseptgrenser.Helhetligog konsekventregelverketterspørres.
I dager det enkelteaktørersom sanererbetong- og teglavfallmed fraksjoner(maling,murpuss,m.v.) som
inneholder over 50 mg/kg av sum PCB7, mens andre forholder seg til 10 mg/kg for PCB7 som er farlig
avfallsgrenseni ht. POP-forordningen. Vår forståelse er at gjeldenderegelverkåpner opp for betong- og
teglavfall kan leveresdirekte til deponi, uten at malingslag,fuger, m.v. med innhold av PCBfjernes på
forhånd.Vi mener at med det regelverksom foreliggernå, såkan ordinæredeponiermed tillatelse til å ta
imot farlig avfall, ta imot forurenset betong, både under og over farlig avfallsgrensenpå 10 mg/kg PCB7.
Men det er uklart om malingmed konsentrasjonerover 50 mg/kg PCB7 må skillesfra betong,kan leveres
i sin helhet til deponi eller må saneresog leverestil destruksjon.
Det er nemlig uklart hva som menesmed destruksjon.Dersommyndighetenemener at det eksplisittmå
gå til forbrenning, så må man være tydelig på det. Dersom den egentlige intensjonen er å fjerne
6

miljøgiftene fra kretsløpet ved å levere til deponi som isolerer dette, så bør dette tillates. Vi mener
leveringtil ordinæredeponiermed tillatelse til å ta imot farlig avfallsbetonger en forsvarligog bærekraftig
løsning.
§ x-4: Krav ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter
Dersom man, til tross for at økt etablering av gjenbruksdeponierog gjenbruksanleggmed tillatelse
(Miljøparker),ønskerå leggetil rette for nyttiggjøringsprosjekteruten t illatelsebør man i det minstestille
følgendekrav til tiltakshaver(ansvarligsøker)for nyttiggjøringsprosjektet:
dokumentertvolumbehovav uavhengigmåleinstans
sikre internkontrollrutiner som beskriverhvordanman sikrer volum og forurensningsgrad
rutiner som beskrive hvordan man sikrer at kun massersom tilfredsstiller ny betongforskrift
faktisk mottas
krav om tilstrekkeligtett toppdekke
kontrollert avrenningtil målepunkt
Det er klart at 0,5 meter med jordmasseover betongmassenebeskreveti høringsutkastetikke sikrer at
nedbørsavrenningog dermedsigevannsdannelse.
Kontrollert avrenningtil målepunktburde ogsåværeet
krav, slik at avrenningenkan kontrolleresom man skulleønskedet i ettertid.
Konsekvensenefor brudd på vilkår bør svi såpassmye at tiltakshaver ikke ønskerå gjenta handlingen.Det
må værereprimandersom å
mister mulighet til å gjøre tilsvarendeprosjekterx antall år
gi en bot som er vesentligstørre enn fortjenesten for mottak av dennetype masse
Ved å redusere andelen betongavfall til disse gjenbruksanleggeneved å øke andelen aktører UTEN
tillatelse, vil det øke risikoenfor at masserkommer på avveiemed økt miljørisiko,redusert mulighet for
isolering/destruksjonav miljøgifter og økt økonomiskkriminalitet.
I § x-4 punkt a) står det følgende:«aktør medmiljøtekniskkompetanse».TEK17 stiller krav til at selskaper
som driver miljøkartleggingav byggskalha sentralgodkjenningog erklæreansvarsretttil prosjekteringav
en miljøsaneringsbeskrivelse,
og da bære tittelen «ansvarlige prosjekterende
». Det er et omfattende
dokumentasjonskravtil erfaring og utdannelsesom må sendesinn til Direktoratet fra Byggkvalitetavd. i
Gjøvik,for å bli godkjent til å utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse
av bygg.Vi mener at Miljødirektoratet
må t ilpasseforskriftstekstentil eksiterendekompetansekravi TEK17.
§ x-7: Tilsynog kontroll
Miljødirektoratet foreslår at kommunen eller den Miljødirektoratet bemyndiger skal føre tilsyn med
forskriftskravene.I dag har allerede kommunen myndighet til å føre tilsyn på dette området. De gir
rivetillatelser og har tidligere gjennomgått miljøsaneringsrapporterog avfallsplaner for å utstede
igangsettelsestillatelse
for riving av bygningerog konstruksjoner.Tilsynbør være en ekstra virkemiddel
og ikke hovedtiltak for å sikrekontroll og sporbarhet. Somvi har argumentertfor tidligere i dette brevet,
mener vi at det bør stilles krav til en uavhengigtredjepartskontroll som kontrollerer sluttrapport med
avfallsplanog miljøsaneringsrapporter
. Det er et slikt regime, som allerede eksistereri store deler av
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industrien og byggebransjensom også bør etableres her. Det er den beste løsningen for å sikre
likebehandlingog rettferdighet for alle aktører i branjsen, forutsigbarhetog miljøforsvarlighåndteringav
betong.
Vi har ogsåforstått det slik at de store riveentreprenørfirmaene i Norge (AFDecom,Veidekkeog Norsk
Gjenvinning/R3Entreprenør) alle enige om at masserpå avveie er en stor utfordring for rivebransjeni
dag,og at det er en utbredt praksishos mangeuseriøserive-entreprenørselskaper.
Oppsummering
Vi mener at kontrollerte lovligegjenbruksanlegg
- og prosjekter, inkludert inerte gjenbruksdeponiermed
vekt og mottakskontroll, er svaretpå samfunnetsbehovfor økt gjenbrukav betong.Myndighetenemå
først og fremst tilretteleggefor etableringav flere gjenbruksprosjektermed tillatelse, uavhengigom det
resirkuleresbetong,gjenbrukespå en anleggsplass,
eller nyttiggjøresi et gjenbruksdeponi.Det er langt
mer bærekraftigog ansvarligå gjenbrukebetong på til anlegg, med volum- og dokumentasjonskravetter
§ 9 eller tilsvarende, enn til prosjektersom ikke har sammestrengekrav til dokumentasjon- og
drifskontroll.
Slik det legges opp til nå er hele massehåndteringentillitsbasert, og svindel vanskeligå oppdage.
Regelverket må få på plassnødvendig3. partskontrollog et sporbarhetssystemsom ikke bare forebygger
miljøkriminalitet, men ogsåkan avdekkeden.
Kravenetil innsendingav avfallsplanmed miljøsaneringsbeskrivelse
bør strammesinn igjen, slik at det
sammenmed en ny sluttrapport med beskrivelseav metode for saneringforplikter å avhendemassene
korrekt. Da vil man i større grad sikre at massenesorterespå byggeplasspå lovlig måte vil gi en større
gradav etterlevelseav regelverk.Vi mener rivebransjenikke er moden for å få såpasshøy tillit til å sende
massertil egnemottak, uten strengerekrav til kontroll av innblanding,sanering og rivemetodeav betong
i riveprosjektet,og styrket mottakskontrollder masseneskalnyttiggjøres. De økonomiskegevinster ved å
omgåregelverketer så store og risikoenfor å bli tatt så liten. I tillegg, dersomman blir tatt, er foreløpig
strafferammen og andre konsekvenserfor små.
Når man nå går bort fra avfallsregelverketsforutsigbarerammer for mottakskontrollfor å øke
gjenvinningsgraden
av betongavfall,er dette et skritt tilbake for de industrielleaktørenesom driver med
gjenbrukav masserog for de som er i ferd med å etablere segi gjenbruksmarkedetfor jord og betong.
Vi risikerer å få et forslagtil myndighetsreguleringsom virker mot sin hensikt.Det er svært uheldig.
Vi er positivetil gjenbrukav betong,og at gjenbrukav betongavfaller fremtidensløsning.Men vi etterlyser
et langt strammere, helhetlig og konsekventregelverk som fremstår som ansvarligog som sikrer at
useriøseaktører ikke benytter anledningentil å ta snarveier. Vi håper direktoratenetar våre utfordringer
og forslagtil løsningeralvorlig,og at vi kan få mulighet til å ta et møte for å utdype dette nærmere.

Med vennlig hilsen
Norsk Gjenvinning m 3 AS

Randi Warland Kortegaard
NK/Utviklingssjef
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