UNNGÅ HELSEOG MILJØSKADELIGE
STOFFER I BYGG
en veileder for
byggherrer,
prosjekterende
og utførende

OM VEILEDEREN //
I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer
ikke brukes hvis brukeren kan finne bedre alternativer for helseog miljø uten urimelig kostnad eller ulempe. Med ulempe menes
for eksempel brannfare eller annen sikkerhetsrisiko. For å unngå bruk av
skadelige stoffer, må brukeren g jøre en såkalt substitusjonsvurdering.
Substitusjon av helse- og miljøskadelige stoffer er lovregulert g jennom
substitusjonsplikten (produktkontrolloven § 3a) og i teknisk forskrift (TEK10,
§9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer).
Bruk av de mest helse- og miljøskadelige stoffene reguleres ved at noen
stoffer er helt forbudt. Andre er tillatt brukt i det ferdige produktet, men
regulert g jennom krav til varsomhet hos bruker.
I denne veilederen får byggherrer, rådgivere, entreprenører og håndverkere
råd om hvordan de kan g jøre en miljøvurdering av produkter. Egenvurdering
er nødvendig i de tilfeller der produktet ikke er forhåndsvurdert g jennom

for eksempel en miljømerking. Miljøvurderingen kan g jøres uten
kjemikunnskap, men veilederen gir også hjelp til grundigere vurderinger av
egenskapene til de kjemiske stoffene i produktene.
Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan
inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og
dokumentasjon du kan etterspørre.
Veilederen omhandler de mest skadelige stoffene spesielt, men kan også
brukes for å unngå andre helse- og miljøskadelige stoffer.
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HVORFOR UNNGÅ
HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER?

Hvorfor unngå helse- og miljøskadelige stoffer?

Mange bygningsprodukter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Disse
stoffene kan medføre helsefare for dem som produserer, påfører eller monterer
bygningsproduktene.
Eventuelle utslipp under produksjon kan gi skader på miljøet. Produktene kan
også slippe ut stoffer under bruk. I naturen hoper de tungt nedbrytbare stoffene
seg opp i skadelige mengder.
Etter bruk kan stoffene slippe ut i miljøet hvis produktene ikke leveres til riktig
avfallsbehandling. Avfall med innhold av farlige stoffer er heller ikke egnet for
materialgjenvinning. Kasserte produkter, som inneholder helse- og miljøskadelige
stoffer, må ofte kategoriseres som farlig avfall, og krever dermed spesialhåndtering når det skal fjernes fra bygget. Det betyr økte kostnader for byggeier.

5

02

HVILKET ANSVAR HAR DU?
ANSVARSFORDELING GJENNOM

BYGGHERRENS ANSVAR
lovverket og den som normalt får ulempene med å bygge
inn farlig avfall i bygget.
Byggherren har et særlig ansvar for å påse at

DE PROS
Arkitekter og
hvilke produktgrupper som kan
inneholde de mest
og å vurdere alterog løsninger.

produkter velges ut fra en helhetsvurdering der helse- og

for å vise oppfyllelse av lovkrav som del av byggesak- og
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kvaliteter i
beskrivelsen.
Til høyre vises
eksempel på
krav i en beskrivelse for å unngå
de skadelige

ET BYGGEPROSJEKT

Byggherrer, prosjekterende, entreprenører
og håndverkere har alle et lovpålagt ansvar
for å unngå bruk av de mest skadelige
stoffene. Dette er de viktigste oppgavene
som følger av substitusjonsplikten:

ENTREPRENØREN OG
HÅNDVERKERENS ANSVAR

JEKTERENDES ANSVAR

Entreprenøren skal innhente
produktopplysninger og sørge for
beskrivelsen.

produkter som inneholder
mer enn 0,1 vektprosent

Som produktbruker har entreprenør

kandidatliste.»

Forespørsel om avvik fra beskrivelsen

disse:
Svanemerke/EU-blomst

melding dersom kravene ikke lar
seg oppfylle.

produsent
ChemXchange
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HVILKE PRODUKTGRUPPER BØR MAN SE
OPP FOR OG HVILKE
STOFFER BØR UNNGÅS?

Det er noen produktgrupper som man skal være særlig oppmerksom på.
Tabellen til høyre indikerer hvilke stoffer man (minimum) bør se etter i de ulike
produktgruppene. En skal likevel være klar over at enkelte produkter kan være
tilsatt andre skadelige stoffer enn det denne oversikten foreslår.
I kjemiske produkter som for eksempel lim, maling, fugemasse og fugeskum, er
det stor sannsynlighet for å finne ett eller flere slike stoffer.
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Bygningsplater: himlings- Bromerte
hemmere
Fugefrie gulv
Epoxy

Ftalater
Formaldehyd
Oktyl-/nonylfenoler

Bisfenol A
Bisfenol A
Ftalater
Krom

og grunner

Oktyl-/nonylfenoler Siloksaner
Pentaklorfenol
TCEP
Bromerte

Ftalater
Bisfenol A
TCEP

PAH

Arsen
Bisfenol A
Ftalater
Kadmium

Krom
Blyforbindelser
Krom
Oktyl-/nonylfenoler
Bromerte

Bromerte

Bromerte
legummi
Kondenssperre

-

hemmere
Triclosan

Bromerte

Lim

Bisfenol A

Oktyl-/nonylfenoler

sparkelprodukter og

Krom
Ftalater
PAH

Siloksaner
Blyforbindelser

Bromerte

Polykarbonat: -fasade-

Bisfenol A
Ftalater

PAH

Blyforbindelser

Bisfenol A
Ftalater
Kadmium

Krom
Oktyl-/nonylfenoler
Siloksaner

Bisfenol A
PFOS/PFOA
Oktyl-/nonylfenoler

Ftalater

solpaneler
o.l.
Utvendig maling lakk
og beis

Våtromselementer

Ftalater
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Kadmium- og
blystabilisatorer

Stofflister

De helse- og miljøskadelige stoffene som det er mest fokus på er stoffene på
den norske prioritetslisten og den europeiske kandidatlisten. Disse stofflistene
overlapper delvis. Det er derfor viktig å forholde seg til begge listene slik
regelverket er i dag.

DEN NORSKE
PRIORITETSLISTEN

DEN EUROPEISKE
KANDIDATLISTEN

forbys helt.

Fareklassifisering

I forbindelse med substitusjonsvurderinger er det spesielt interessant hvorvidt
stoffene er kreftfremkallende, skadelige for arvestoffet, akutt giftige, tungt
nedbrytbare, kan hope seg opp i miljøet, være hormonhermende o.l.
Slike egenskaper framgår av stoffenes fareklassifisering (se tabellen til høyre).
Stofflisten C&L Inventory database gir oversikt over flere tusen stoffer som er
klassifisert som helse- og miljøskadelige. Se: http://echa.europa.eu/web/
guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database.
Begreper som brukes i sikkerhetsdatablader,
miljødeklarasjoner for produkter, i krav fra byggherrer
og informasjon fra myndighetene er summert
opp i tabellen til høyre. Informasjonen er lettere
tilgjengelig for flytende byggprodukter i beholdere
enn for faste bearbeidede produkter.

Alvorlig helse-

persistente og veldig
bioakkumulerende
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de (karsino-

-

-

-

Xn

eller reproduksMEGET GIFTIG

T+

Persistente

-

og/eller

Lite nedbrythoper seg opp
i levende or-

sammenheng mellom egen-

kan ha alvorlige
være PBT eller
vPvB (svært
persistent og
svært bioakku-

eller være svært

Xn

over.

bekymring
som gir grunn
f.eks. hormonforstyrrende

denne H-setningen
ha symbol med utropstegn

MERK!
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Xn
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SLIK VURDERER DU
ALTERNATIVENE

Den enkle løsningen:
Se etter andre løsninger

Det første trinnet i en substitusjonsvurdering kan være å stille spørsmålet: Er det
nødvendig å bruke en produktgruppe som ofte inneholder skadelige stoffer her?
Noen ganger kan man unngå disse produktgruppene ved å velge andre løsninger.
Noen funksjoner som tradisjonelt løses med kjemiske produkter med skadelige
stoffer, kan løses både med alternative produkter og alternative metoder.

eller PAH.
Fugefrie gulv

vokset betonggulv

Polykarbonat i fasadeplater mm.
Lim generelt

løsninger kan brukes (f.eks. mekanisk innfest-

Tape
Maling og lakk
Epoxy
Fuger
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Bruk forhåndsvurderte produkter

Det finnes flere merkeordninger og verktøy der det allerede er gjort en
forhåndsvurdering. Det enkleste er derfor å sjekke om produktet har en merking
eller finnes i en database som har forhåndsvurdert om produktet inneholder de
skadelige stoffene.

Er produktet
forhåndsvurdert

13

mindre skadelig avfall og produseres med minst mulig utslipp av

byggprodukter.

TG 00000

Verktøyet

Den mer krevende løsningen:
Egen substitusjonsvurdering

Dersom de aktuelle produktene ikke er forhåndsvurdert av en merkeordning
eller i et verktøy, må man innhente informasjon om stoffinnhold og g jøre en
vurdering på egen hånd.
Substitusjonsvurderinger g jøres i prinsippet som følger:
1. Innhent informasjon om produktet du ønsker å bruke. Informasjonen finner
du enten via emballasje, sikkerhetsdatablad, produktdeklarasjon (EPD) eller
direkte fra produsenten.
2. Undersøk informasjonen. Inneholder stoffet/ produktet helse- og
miljøskadelige stoffer? Hvilke type farer gir disse? Hvor høye konsentrasjoner
inneholder stoffet/produktet?
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3. Undersøk om det finnes andre løsninger eller produkter som fyller den
ønskede funksjonen, men som er uten eller med mindre innhold av skadelige
stoffer. Finnes det andre løsninger, skal man normalt velge denne.

Start egenvurdering av produkter

Har du sikkerhetsdatablad

leverandør

Fast produkt -

Kan leverandør
gi egen-

sikkerhetsdatablad

Søk i database

Produktet kan

OK

Finn et annet produkt
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Finner ikke noe som
ikke medfører urimelig
kostnad eller ulempe
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INFORMASJONSINNHENTING FOR
SUBSTITUSJONSVURDERINGEN

Egendeklarasjon fra produsent

Produktkontrolloven § 10 slår fast at du har krav på informasjon om et produkt
inneholder skadelige stoffer. Dersom et produkt ikke har miljømerke eller annen
dokumentasjon, kan du be juridisk ansvarlig, for eksempel teknisk sjef, hos
produsent, om en skriftlig bekreftelse på at produktet ikke inneholder stoffer på
Klifs prioritetsliste eller EUs kandidatliste.

Sikkerhetsdatablad

Alle kjemiske produkter skal i følge lovverket ha et sikkerhetsdatablad.
Her fremkommer hvilke skadelige stoffer produktet inneholder, i hvilke mengder
og hvilken fareklasse stoffet har. Fareklasser defineres i risikosetninger, også kalt
R-setninger.
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EPD (miljødeklarasjon)

For faste produkter som bygningsplater, gulvbelegg og lignende, er det ikke
myndighetskrav om sikkerhetsdatablad. For slike produkter kan du hente
informasjon fra en Environmental Product Declaration (EPD) hvis den finnes.
En EPD er en kortfattet oppsummering av miljøprofilen til et gitt produkt.
Etter ny europeisk standard for byggevarer, NS-EN 15804:2012, skal norske EPD
inneholde opplysninger om innhold av eventuelle helse- og miljøskadelige
stoffer. I utenlandske EPDer er dette frivillig informasjon. Foreløpig er det
forholdsvis få EPDer tilg jengelig på epd-norge.no. På environdec.com/en/
EPD-Search finner du mange utenlandske EPDer. Finner du ikke EPDen, kan du
spørre produsenten/importøren.
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Mer informasjon
ECHAs C&L Inventory database:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/
cl-inventory-database
Klima- og forurensningsdirektoratets infosider om REACH:
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/KjemikalieregelverketREACH/
REACH-forordningen:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
REACH vedlegg XVII om begrensning av framstilling, omsetning og bruk av visse
stoffer, stoffblandinger og produkter:
http://www.klif.no/arbeidsomr/kjemikalier/reach/konsolidert%20
vedlegg%20XVII.pdf
Begrensning i bruk av helse- og miljøskadelige stoffer og produkter:
http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Klima--ogforurensningsdirektoratet-/Emner/Begrensning-i-bruk-av-helse--ogmiljoskadelige-stoffer-og-produkter/
Oversikt over sikkerhetsdatablad (SDS):
http://www.pib.no/
Klima- og forurensningsdirektoratets infosider om substitusjon:
http://www.klif.no/no/naringsliv/Substitusjon-av-kjemikalier/
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