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Høringssvar til Ombruk av byggevarer
Vi viser til høringsforslag om unntak fra krav til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer som skal
omsettes. Regelverket om produktdokumentasjon er utformet uten tanke på ombruk, noe som skaper store
utfordringer. Det hindrer ombruk, sirkulærøkonomi og klimavennlige valg. Forslagene unntar ombrukte byggevarer
fra forskriftens virkeområde, og vil gjøre ombruk enklere.

 

NBBLs merknader

NBBL støtter forslaget om å unnta ombrukte byggevarer fra forskriftens virkeområde. Det kan skapes noen
utfordringer med lav kvalitet eller dårlige egenskaper med ombrukte byggevarer, men hensynet til klima bør veie
tyngst.

 

Direktoratet ber også om innspill til et alternativt forslag med dokumentasjonskrav som er mindre omfattende enn
for nye byggevarer (men mer omfattende enn primærforslaget). NBBL støtter ikke dette alternativet.

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres
felles interesser. Boligbyggelagenes formål er å skaffe og forvalte boliger for sine medlemmer. NBBLs 41
medlemslag har 1 135 000 medlemmer, og forvalter 570 000 boliger i 14 800 borettslag og sameier.
Boligbyggelagene bidro til igangsetting av om lag 4.000 boliger i 2020.
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NBBLs høringsuttalelse om enklere krav til 
produktdokumentasjon for ombruk 
 

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelag i 

Norge og arbeide for deres felles interesser. Boligbyggelagenes formål er å skaffe og 

forvalte boliger for sine medlemmer. NBBLs 41 medlemslag har 1 135 000 

medlemmer, og forvalter 570 000 boliger i 14 800 borettslag og sameier. 

Boligbyggelagene bidro til igangsetting av om lag 4.000 boliger i 2020. 

 

Vi viser til høringsforslag om unntak fra krav til produktdokumentasjon for ombrukte 

byggevarer som skal omsettes. Regelverket om produktdokumentasjon er utformet 

uten tanke på ombruk, noe som skaper store utfordringer. Det hindrer ombruk, 

sirkulærøkonomi og klimavennlige valg. Forslagene unntar ombrukte byggevarer fra 

forskriftens virkeområde, og vil gjøre ombruk enklere. 

 

NBBLs merknader 

NBBL støtter forslaget om å unnta ombrukte byggevarer fra forskriftens virkeområde. 

Det kan skapes noen utfordringer med lav kvalitet eller dårlige egenskaper med 

ombrukte byggevarer, men hensynet til klima bør veie tyngst. 

 

Direktoratet ber også om innspill til et alternativt forslag med dokumentasjonskrav 

som er mindre omfattende enn for nye byggevarer (men mer omfattende enn 

primærforslaget). NBBL støtter ikke dette alternativet. 
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