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Svar på innspill fra NHP-nettverket om gjenvinning av 
betong 

NHP-nettverket er bekymret for statistikk fra 2017 som viser en markant 
nedgang i materialgjenvinning, og ber Miljødirektoratet komme med raske 
løsninger for anvendelse av lettere forurenset betong. 

Vi viser til brev fra NHP-nettverket av 28. juni 2019. 
 
NHP-nettverket er et nettverk i byggenæringen og avfallsbransjen for gjennomføring av Nasjonal 
handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. De er bekymret for statistikk fra 2017 som viser en 
markant nedgang i materialgjenvinning, og ber Miljødirektoratet komme med løsninger for 
anvendelse av lettere forurenset betong. Videre er det spesielt problemstillinger knyttet til 
seksverdig krom og tolkning av Miljødirektoratets faktaark om Disponering av betong- og teglavfall 
de synes er utfordrende. 
 
Forslag til forskrift er sendt til departementet 
Miljødirektoratet sendte anbefaling om å fastsette forslag til forskrift til Klima- og 
miljødepartementet den 18. november 2019. Kopi av brevet ble sendt til NHP-nettverket, og vi 
mener forskriftsforslaget og våre vurderinger av høringsinnspillene svarer på flere av 
problemstillingene dere stiller. Vi ønsket å sende vår anbefaling til departementet før vi besvarte 
deres henvendelse, og det er derfor dere beklageligvis har måttet vente lenge på svar på deres 
henvendelse til oss. 
 
Svar på innspill fra NHP-nettverket 
NHP-nettverket ønsker at Miljødirektoratet skal anbefale antall prøver i forhold til 
bygningsareal/betongmengde. Miljødirektoratet mener det ikke er nødvendigvis en sammenheng 
mellom tilstrekkelig antall prøver og volumet, og det vil derfor være utfordrende å gi generelle 
anbefalinger for dette. I forskriftsforslaget foreslår vi følgende krav: "Betongen eller teglet må 
komme fra et byggverk der forekomsten av helse- og miljøfarlige stoffer i betong og tegl i 
nødvendig utstrekning ble kartlagt før rivning av en aktør med miljøteknisk kompetanse". Ved å 
kreve at aktørene som vurderer de konkrete tilfellene innehar miljøteknisk kompetanse mener vi vil 
ivareta at de har kompetanse til å vurdere at det blir prøvetatt representative antall prøver i det 
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konkrete tilfellet. I tillegg vil Miljødirektoratet vurdere om myndighetene skal utale seg nærmere 
om prøvetaking i arbeidet med veiledningsmateriale til forskriften. 
 
Seksverdig krom, Cr(VI) 
Videre stiller NHP-nettverket spørsmål til om det er akseptabelt å benytte 
gjennomsnittsbetrakninger når en har varierende konsentrasjon av Cr(VI) i betong i ulike 
bygningsdeler fra samme bygg (som ikke lar seg separere ved rivning). I forskriftsforslaget vårt 
svarer vi dette ut med: "Den høyeste konsentrasjonen av følgende helse- og miljøfarlige stoffer i 
representative prøver fra betongen eller teglet må ikke overstige følgende grenseverdier...". 

 
Myndighetsforhold 
NHP-nettverket stiller spørsmål om når det er nødvendig å søke fylkesmannen om godkjenning av 
nyttiggjøring av betong. Og nærmere spesifikasjon av når rivemassene kan nyttiggjøres uten søknad. 
Miljødirektoratets intensjon er at forskriftutkastet skal tydeliggjøre når bruk av betong og tegl kan 
utføres uten tillatelse, og vi viser til §§ 14a-4 og 14a-5 i forskriftsforslaget. Det er som regel 
Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet, og som det skal sendes søknad til. Tillatelse er 
omtalt i forskriftsforslagets § 14a-6. Det er som regel kommunen som har tilsynsmyndighet, mer om 
tilsyn er omtalt i forskriftsforslagets § 14a-8. 
 
Miljødirektoratets faktaark 
NHP-nettverket mener det er utydelig hvordan måling av konsentrasjon i avrettingslag og 
underliggende betong skal utføres, og om det da skal foretas en gjennomsnittsbetraktning for 
betong og avretting. Videre hvor stor grad av detaljering/vurdering skal legges til grunn for en 
eventuell søknad om bruk av betong. 
 
Miljødirektoratet viser til at betong og avretningsmasser skal prøvetas og vurderes separat. En 
søknad må minst inneholde samme beskrivelse som beskrivelsen av betong og tegl som er 
gjenvunnet uten tillatelse, se dokumentasjonskrav i forskriftsforslagets § 14a-7. Faktaarket det 
refereres til har blitt oppdatert i tråd med forskriftsforslaget som ble sendt til KLD. Dersom 
forskriften trer i kraft ønsker vi å trekke faktaarket, og erstatte det med veiledningsmateriale til 
forskriften. Vi ser at kvaliteten på søknader varierer, og det vil være ønskelig på sikt å veilede 
søkere bedre, ved hjelp av veiledningsmateriale og/eller digitaliserte søknadsfunksjoner.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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