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Er ombruk mulig?

223.09.2019

– Ja, har vært utført  «bestandig».

– Men for å sikre forsvarlig ombruk har vi et regelverk.

– Må ha dokumentasjon på byggevarens egenskaper.

Norsk Folkemuseum: 
Gol stavkirke satt opp på Bygdøy i 1884/5



Rammebetingelser for nye og brukte byggevarer er like

323.09.2019

⁃ Forskrift om dokumentasjon og omsetning
av produkter til byggverk (DOK)

⁃ Forskrift om tekniske krav til byggverk  
(TEK17)

Regelverket er tilpasset nye byggevarer



Forsvarlig bruk

423.09.2019

Regelverket skal sikre at byggene våre er sikre å bo i 
eks.

– Brannmotstand

– Konstruksjonssikkerhet

– Vanngjennomtrengning

– Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer

– Tilfredsstillende inneklima

Illustrasjon fra Bygg og Bevar



Forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK)

523.09.2019

– Gjennomfører EUs byggevareforordning.

– Stiller nasjonale krav til dokumentasjon av byggevarer som ikke er nevnt i 
EUs byggevareforordning. 

– Alle byggevarer som omsettes må ha dokumenterte egenskaper. 

• Stiller ikke kvalitetskrav til byggevarene.

• Å gi bort byggevarer er omsetning.

– Harmoniserte standarder beskriver hvilke egenskaper er relevante for 
de ulike byggevarene og hvordan skal de dokumenteres. 

– Er nødvendig for at vi skal vite noe om byggverkets kvalitet.



Byggevareforordningen

623.09.2019

– Fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer.

– Skal sikre like konkurransevilkår i EØS-området.

– Omsetning av en byggevare betyr at den enten selges eller gis bort.

– Dersom en byggevare omfattes av en harmonisert standard skal byggevaren: 

• Ha en ytelseserklæring som gir opplysninger om byggevarens vesentlige egenskaper. 
Vesentlig egenskaper skal være oppgitt i henhold til egne standarder.

• Være CE-merket.

– Forordningen setter ingen krav til byggevarer som ikke omsettes. 
Det vil si dersom det brukes om igjen i samme bygg eller av samme eier i et annet 
bygg.



Egenskaper som byggevarer kan oppfylle 

823.09.2019

1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet.

2. Brannsikkerhet

3. Hygiene, helse og miljø

4. Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk

5. Vern mot støy

6. Energiøkonomisering og varmeisolering

7. Bærekraftig bruk av naturressurser

Skal fremgå av ytelseserklæringen hvilke egenskaper som er oppfylt.

Minst en egenskap må oppfylles.

Foto: Majid Gheidarlou

https://unsplash.com/@majidvj?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Forskrift om tekniske krav til byggverk  (TEK17)

923.09.2019

– Krav til byggverk. 
Du må vite egenskapene til det du putter inn i byggverket og dokumentere det. 
Gjelder uansett om tiltaket er søknadspliktig eller ikke så lenge det er innenfor 
PBL §20-1.

• TEK17 § 3-1 (2) Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at produktene har de 
egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.

– TEK17 § 9-5 (2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og 
materialgjenvinning.



Hvordan dokumentere egenskapene for en brukt byggevare

1023.09.2019

– Finnes det (eldre) dokumentasjon for byggevaren, 
kan denne brukes dersom byggevaren ikke har 
endret egenskaper.

– Når det ikke finnes en standard som kan benyttes, 
kan man utarbeide en 
ETA (European Technical Assessment)  basert på 
EAD (European Assessment Document) som er en 
harmonisert teknisk spesifikasjon for byggevarer.

– ETA gir tilsvarende krav som en standard.

– Deretter kan man utarbeide en ytelseserklæring.

– Da kan byggevaren omsettes.



Forsvarlig ombruk – oppdrag fra DiBK

1223.09.2019

⁃ Litteraturstudie 

⁃ Hvilke byggevarer er egnet for ombruk

⁃ Teknisk, kvalitativt og miljømessig

⁃ Hvordan dokumentere egenskapene til de 
ombrukte byggevarene

⁃ Hvordan kan byggevarene demonteres

⁃ Mellomlagring av ombrukte byggevarer

⁃ Nødvendig bearbeiding av ombrukte byggevarer

⁃ Er det noen ombrukte byggevarer som er sikre å 
bruke uten av de har dokumenterte egenskaper?

Ferdigstilles 01.10.19

Foto: Gamle Mursten ApS



Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra 
nybygg, gjenvinning av avfall og ombruk av byggevarer

1523.09.2019

– Ca 35 % av byggavfallet kommer fra nybygg (har dokumentasjon)

– Ca 25 % av byggavfallet kommer fra rehabilitering (sjelden dokumentasjon finnes)

– Ca 40 % av byggavfallet kommer fra riving (sjelden dokumentasjon finnes)

OPPGAVE:

Hva er de samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvensen av å redusere 
byggavfall fra nybygg, gjenvinne byggavfall og ombruke byggevarer?

Tilbudsfrist: 25. september, skal leveres i løpet av året



Oppsummering 

1623.09.2019

– Regelverket for nye og brukte byggevarer er likt.

– Regelverket er ikke tilpasset brukte byggevarer.

– Regelverket skal sikre at byggene er sikre og ikke inneholder helse- og miljøskadelige 
stoffer.

– Det er ikke tillatt å omsette (inkl. gi bort) byggevarer uten dokumentasjon.

– Gammel dokumentasjon kan benyttes dersom byggevaren ikke har endret egenskaper.

– Har den endret egenskaper, må nye dokumentasjon utarbeides enten ved å følge 
standarder eller utvikle en ETA og ytelseserklæring.

• Minst en egenskap må deklareres i ytelseserklæringen.

– Byggevareforordningen er en EU-forordning, 
og Norge kan ikke utarbeide egne regler. Må påvirke endring i EU.
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