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Forskriften om gjenbruk 
og sanering av betong

Status og innhold 

Vanja Alling
Avfall og grunnforurensning, 

Miljødirektoratet



Formål

• Fjerne og destruere 
miljøgiften PCB

• Gjenvinne betong- og 
tegl fra riveprosjekter



Kost/nyttevurdering av grenseverdier
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Krav om å fjerne og destruere maling 
med høye konsentrasjoner av PCB
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Kravet om å fjerne og destruere PCB
• Krav til å fjerne malingslag, fuger, avrettingsmasser, murpuss og tilstøtende 

betong og tegl før riving, der den høyeste konsentrasjon av ∑ 7PCB ≥ 50 mg/kg
• Avfallet som er fjernet skal behandles slik at PCB i avfallet blir destruert

Høringsinnspill:
• Levering til deponi for farlig avfall sidestilles med «fjerne- og 

destruksjonskravet»

• Benytte tilsvarende grenseverdi som i farlig avfallsregelverket (∑ 7PCB 10 mg/kg)

• Inkludere andre stoffer enn PCB i dette kravet



Når er PCB farlig avfall?
• Avfallsforskriften § 11 vedlegg 2: 50 mg/kg, jf. beregningsmetodene omtalt i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 850/2004 (POPs)

• Maling, murpuss etc. som sitter fast på betongen er ikke ett eget avfall som skal 
klassifiseres som farlig eller ikke-farlig separat fra resten av betongavfallet
o Tidligere praksis å håndtere dette som farlig avfall  men er nå kjent at det ikke er juridisk hold for det

Ble tidligere tolket som ∑ 7PCB, men det kommer frem 
i POPs-forordningen at det er total-PCB! 

50 mg/kg PCB-total ≈ 10 mg/kg ∑ 7PCB

Ingen grenseverdier i regelverket dersom malingen 
sitter fast på betongen 
vi innfører et «fjerne-krav» på 50 mg/kg ∑ 7PCB

https://lovdata.no/eu/32004r0850*


Maling 50 mg/kg ∑ 7PCB 

Betongvegg ≤ 0,01 mg/kg ∑ 7PCB

Grenseverdi 10 mg/kg ∑ 7PCB 

Grenseverdi 50 mg/kg ∑ 7PCB 

Betongvegg ≤ 0,01 mg/kg ∑ 7PCB

Maling 10 mg/kg ∑ 7PCB 

Malingen er fjernet fra betongen, men 
det er igjen betongrester på malingen.

Den rene betongen fortynner avfallet, og 
konsentrasjonen vil være mindre enn 
10 mg/kg ∑ 7PCB →
avfallet er ikke omfattet av POPs

Den rene betongen fortynner avfallet, 
og konsentrasjonen vil være mindre 
enn 50 mg/kg ∑ 7PCB, men likevel 
over 10 mg/kg ∑ 7PCB →
avfallet må destrueres iht. POPs



Kostnad vs. grenseverdi for å fjerne PCB
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Enhetskostnad per gram Ʃ 7PCB fjernet ved ulike konsentrasjoner av PCB i murpuss og maling. 
Enhetskostnaden øker betydelig mellom en grenseverdi for å fjerne PCB på 50 mg/kg Ʃ 7PCB 
og 10 mg/kg Ʃ 7PCB.



Forslag til grenseverdier for fjerning og destruksjon

• Kostnadene per år, i størrelsesorden 6-40 mill. Plikten å fjerne foreslås knyttet til rivning av 
byggverk –vil ta mange tiår før gjennomført.

• Saneringsgrense på 50 mg/kg ∑ 7PCB 
• 92 % av PCB i stående bygg omfattes
• Utløser plikt om sanering i 3,7% av riveprosjektene i Norge hvert år
• Kostnad per kg PCB: 5 000-40 000 kr/kg

• Saneringsgrense på 10 mg/kg ∑ 7PCB 
• 97 % av PCB i stående bygg omfattes
• Utløser plikt om sanering i 6,3% av riveprosjektene i Norge hvert år
• Kostnad per kg PCB i de ekstra 6 tonnene: 50 000 -500 000 kr
• Ekstrakostnad for 6 tonn PCB: 300 mill.-3 mrd. kr 



Gjenvinning uten tillatelse
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Krav til gjenvinning 
uten tillatelse
• Avfallet skal erstatte andre masser som ellers ville 

blitt benyttet og tiltaket ville funnet sted uansett 
om det var avfall tilgjengelig eller ikke.

• Avfallet må ikke inneholde armeringsjern, myke 
fuger og/eller plast.

• Selve betongen må ikke inneholde helse- og 
miljøfarlige stoffer i konsentrasjoner som overstiger 
tabellen

• Avfallet må heller ikke være tilsølt med kjemikalier

• Avfallet må ikke bestå av sprøytebetong



Betong med 
overflatebehandling
• Krav om toppdekke

• fast dekke, eller

• minst 0,5 meter jord

• Avfallet får ikke brukes i sjø, myrområder eller 
andre områder der betongens eller teglets pH 
og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig.

• Avfallet legges minst en meter over 
grunnvannstand. 

Krav til gjenvinning uten tillatelse

∑ 7PCB Bly 
(Pb)

Kadmium
(Cd)

Kvikksølv 
(Hg)

Konsentrasjon 
(mg/kg)

1 1 500 40 40



• Lekker ut fra betong i bekymringsverdige konsentrasjoner, men at det raskt reduseres ved kontakt med 
organisk materiale (NGI 2018)

• Konsentrasjoner som kan tillates i jord (NGI 2019)

• Seksverdig krom vil naturlig reduseres til treverdig krom i de fleste naturlige miljøer

• Kjenner ikke til andre land som følger opp dette (Sverige har grenseverdier)

• Kommende grundige utredninger med utlekkingsforsøk og feltforsøk, i ulike bruksområder og jord (NGI, 
SINTEF Byggforsk høst 2019 – høst 2020)

Seksverdig krom



Gjenvinne betong og tegl fra riveprosjekter

Grenseverdi i maling Sink, krom, 
kobber, 
klorparafiner

- Innføre en 
grenseverdi i 
maling

Etterkommer ikke 
innspill

Grenseverdi i 
betong

Cr(VI) 2 mg/kg Heve grense TBA

Høringsforslag Innspill Evt. nytt forslag



Takk for meg!

Spørsmål?
betongavfall@miljodir.no
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