
Veileder for riving eller rehabilitering av bygg med bruksareal 
under 100 m2: 

 
Ved søknad om riving bør det lages en kort beskrivelse av hvordan rivingen skal utføres og 
hvordan avfallet skal behandles. 
 
Under finner du typiske materialer som må leveres godkjent avfallmottak (Eks: Nome 
avfallspark, Stormo i Lunde tlf. 35 94 94 40, e-post: siri@iata.no). 
 
Rivingsmaterialet skal leveres til godkjent mottak med mindre det ikke skal gjenbrukes eller 
kan brukes som fyllmasser (eks: takstein, teglstein, mur/betong). Trematerialer kan ikke 
deponeres på egen eiendom, men må sendes til mottak om det ikke skal gjenbrukes som 
bygningsmaterialer eller fyringsved. Tre og metall må sorteres hver for seg. 
 
Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Det er 
viktig at farlig avfall sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. (eks. elektrisk 
avfall (EE-avfall) som ledninger/kabler, brytere, sparepærer, røykvarslere, lysstoffarmatur og 
lysstoffrør, varmtvannsbereder eldre enn 1960-tallet inneholder kvikksølvbrytere). 
 
Annet avfall som ikke må gå som restavfall, men må sorteres ut og leveres til godkjent 
avfallsmottak, er som følgende: 

− Impregnert trevirke fra før år 2002: saltimpregnert, kreosot-impregnert, tinnorganisk 
impregnert eller klorfenol-impregnert inneholder meget giftige stoffer. Disse 
materialene må leveres som egen fraksjon på godkjent avfallsmottak og skal ikke 
brennes. 

− PVC-fliser var i en periode tilsatt asbest som fungerte som en forsterking av flisene. 

− Eternittplater er laget av asbest og en sementblanding og må behandles som 
spesialavfall. Platene må ikke knuses. Asbestholdig materialer må pakkes og merkes 
ved levering. Det anbefales at dette arbeidet utføres av spesialfirma. 

− Takplater i bølgeeternitt inneholder asbest og må behandles som eternittplater. 

− Isolerglass produsert i Norge før 1976 inneholder PCB. Utenlandske produserte glass 
fra før 1980 inneholder også PCB. PCB-glass med ramme må tas ut av bygget og 
leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Isolerglass-lim og gummilistene fra 
1976 til 1990 kan inneholde store mengder klorparafiner. 

− Kjøleskap og frysere inneholder KFK i kjølemediet og i isolasjonen rundt. Dette må 
leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. 

− Bly-skjøter fra avløpsrør i støpejern. Soilrør har ofte bly-skjøter som må tas ut og 
leveres skraphandler eller leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 

− Heldekkende gulvtepper laget av syntetiske materialer kan inneholde skumplast på 
undersiden som inneholder flammehemere og skal leveres som farlig avfall til 
godkjent mottak. 

− Vinyl gulvbelegg fra før år 2000 kan innehold en rekke miljøgifter som ftalater, asbest 
og bly (1950-1981). Kan også inneholde PCB. 

− Taktekking i PVC plast eller asfaltbasert takbelegg må sorteres og leveres til 
godkjent mottak. Gammelt asfaltbelegg inneholder store mengder PAH som er kreft-
framkallende og skader arveanlegget. Belegget må leveres som egen fraksjon til 
godkjent mottak. 

− Isolerte garasjeporter fra før 2003 som består av stiv polyuretan inneholder med 
svær stor sannsynlighet KFK-/HKFK-gasser. 



− Vannfaste sponplater brukt på bad fram til 1992: slike plater har ofte marmorimitert 
overflate. Platene er tilsatt penktaklorfenol som er et kraftig giftstoff og som utvikler 
dioksiner ved brenning. Platene må leveres som egen fraksjon. 

− Oljefyr-kjele og brennere vil kunne inneholde mindre mengder diesel, parafin m.m. 
som bør samles opp, mens enda viktigere er det å ta vare på termostater og 
pressostater med kvikksølv og kondensatorer med PCB (farlig avfall).  Oljeløfteren og 
andre elektriske deler leveres som EE-avfall. 
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