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Høringssvar til Ombruk av byggevarer

Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag om
endring av DOK 
1. Innledning
Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, har sendt ut på høring et forslag om endring av forskrift om omsetning og
dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) § 9. Formålet med endringen er å fremme bruken av brukte
byggevarer. Forslaget går ut på å unnta materialer som ombrukes fra kravene som stilles til byggevarer som ikke
er CE-merket i DOK kapittel III. Høringsnotatet inneholder også et alternativt forslag, som går ut på å lage mindre
omfattende bestemmelser for omsetning av ombrukte byggevarer. DiBK har bedt høringsinstansen vurdere det
alternative forslaget.

2. Oslo kommunes generelle vurdering av forslagene
De eksisterende dokumentasjonskravene har vært tilpasset omsetning av nye materialer, og har utgjort en
barriere for omsetning av brukte byggematerialer. Oslo kommune mener derfor at det er svært positivt at DiBK
foreslår endringer som gjør det enklere å ombruke materialer. Forslaget er avgjørende for Oslo kommunes
målsetning om økt ombruk av både bygninger og bygningsmaterialer.

3. Endringsforslagene

3.1 Forslag til endringer i DOK § 9. Virkeområde for kapittel III

Forslag til ny § 9, der tekst i kursiv utgjør forslag til ny tekst, lyder som følger:

Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket. Dette kapittelet gjelder ikke forbyggevarer som tas
ut av et byggverk og skal brukes på nytt i et byggverk (ombruk).

Oslo kommunes kommentarer
Oslo kommune er positive til forslaget. Vi mener imidlertid at ordlyden kan forbedres, uten at bestemmelsen får et
endret juridiske innhold, og foreslår følgende tekst:

Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket. Kapittelet gjelder ikke forbyggevarer som tas ut av
et byggverk og skal brukes på nytt i et byggverk (ombruk).

3.2 Alternativt forslag om å lage mindre omfattende bestemmelser foromsetning av ombrukte
byggevarer

I dette alternativet foreslås det en bestemmelse som stiller følgende krav til dokumentasjon av ombrukte
byggevarer:

Byggevarer som tas ut av et byggverk og skal brukes på nytt (ombruk) kan kun omsettes,hvis
a) byggevaren er egnet til det den markedsføres eller selges til, og
b) byggevaren oppfyller kravene fastsatt i en tilfredsstillende teknisk spesifikasjon.

En tilfredsstillende teknisk spesifikasjon kan være en harmonisert standard eller en europeisk teknisk vurdering.
Hvis det ikke finnes en harmonisert standard eller europeisk teknisk vurdering, skal byggevaren oppfylle kravene
fastsatt i
a) en norsk standard, godkjennelse eller merking, eller
b) en standard, godkjennelse eller merking i et annet EU- eller EØS-land, som oppfyllerkravene på samme nivå
som en norsk standard, godkjennelse eller merking.

Byggevaren skal ikke utgjøre en alvorlig risiko for helse, miljø eller sikkerhet.

Oslo kommunes kommentarer



I likhet med DiBK ser Oslo kommune at dette alternativet vil kunne medføre at tilgangen på ombrukte materialer
blir mindre enn ved det første forslaget. Etter vår oppfatning er det per idag riktigst å prioritere de bestemmelsene
som i størst grad bidrar til økt tilgang til ombrukte materialer, forutsatt at bestemmelsene lar seg forsvare rent
juridisk.

Oslo kommune anser derfor DiBKs primære forslag som det mest hensiktsmessige.
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