
Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til 
byggverk (byggteknisk forskrift) 

 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 29.5.2022 med hjemmel i lov 27. juni 
2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 29-5, 29-6 og 29-8. 
 

I 

I forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) gjøres følgende 
endringer:  

§ 9-2 skal lyde: 

§ 9-2. Helse- og miljøfarlige stoffer  

  Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer. 

 

§ 9-5 skal lyde: 

§ 9-5. Byggavfall og ombruk 

(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp  
begrenses til et minimum. 

(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Byggverk skal 
prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres 
innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

 

 
§ 9-6 første ledd bokstav d skal lyde: 

d. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, 
konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. 

 
 
§ 9-7 skal lyde: 

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet 
for ombruk. Krav til rapportering 

(1) For tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og 
lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre 
bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne. 

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen rapport fra 
miljøkartleggingen. 
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(3) For søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det for eksisterende 
boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for 
ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen. 

(4) Rapporten fra miljøkartleggingen skal minst inneholde opplysninger om 

a. hvem kartleggingen er utført av 
b. dato for kartleggingen 
c. byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent 
d. resultat av representative materialprøver og analyser 
e. forekomsten og mengden av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, 
fordelt på type 
f. plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket, angitt 
med bilde eller tegning der det kan være tvil 
g. hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak 
h. hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt 
fjernet 
i. hvor det farlige avfallet er planlagt levert 
j. alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i en 
tabell. 
 

(5) Rapporten fra ombrukskartleggingen skal minst inneholde opplysninger om 

a. hvem kartleggingen er utført av 
b. dato for kartleggingen 
c. navn på kommune, gnr. og bnr.  
d. byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent 
e. forekomsten av, mengden av og typen materialer eller bygningsfraksjoner egnet for 
ombruk, samt vurdering av restlevetid 
f. opprinnelig byggevaredokumentasjon, hvis dette finnes 
g. alle identifiserte materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk sammenstilt i en 
tabell i henhold til Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdeltabell og systemkodetabell for 
bygninger og tilhørende uteområder. 

 
 
§ 9-8 skal lyde: 

§ 9-8. Avfallssortering 
 
  Minimum 70 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak etter § 9-6 første ledd skal sorteres i 
rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til 
gjenvinning. 
 
 
§ 9-9 skal lyde: 

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall 
  For tiltak etter § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk 
disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent 
avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. 
 
 
§ 14-3 skal lyde: 

§ 14-3. Minimumsnivå for energieffektivitet 
(1) Følgende minimumsnivå skal alltid være oppfylt: 

a. Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal ha: 
  
Tabell: Minimumsnivå 
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U-verdi 
yttervegg 
[W/(m2 K)] 

U-verdi tak 
[W/(m2 K)] 

U-verdi gulv på 
grunn og mot 
det fri [W/(m2 

K)] 

U-verdi vindu og 
dør, inkludert 
karm/ramme 
[W/(m2 K)] 

Lekkasjetall ved 
50 Pa trykk-
forskjell (luft-
veksling per 
time) 

≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger skal ha: 
 

Tabell: Minimumsnivå 
Dimensjon 
yttervegg 
 

U-verdi tak 
[W/(m2 K)] 
 

U-verdi gulv på 
grunn og mot 
det fri [W/(m2 

K)] 

U-verdi vindu 
og dør, 
inkludert 
karm/ramme 
[W/(m2 K)] 

Lekkasjetall ved 50 Pa 
trykkforskjell 
(luftveksling per time) 

≥ 6″ laft ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 6 

 
(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. 

Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en 
likeverdig europeisk standard. 

 
 
§ 14-4 andre ledd skal lyde: 

(2) Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal 

a. ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 60 prosent av normert netto 
varmebehov beregnet etter Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers 
energiytelse – Metode og data, og 

b. tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger, og 
c. ha felles varmesentral.  

 
 
Nytt kapittel 17 skal lyde: 
 
Kapittel 17. Klima og livsløp 

§ 17-1. Klimagassregnskap fra materialer 

Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et 
klimagassregnskap basert på metoden i Norsk Standard NS 3720:2018 Metode for 
klimagassberegninger for bygninger. Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere modulene 
A1-A4, B2 og B4 for bygningselementene angitt i tabell Bygningsdeler. I tillegg skal avfallet fra 
byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.  
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Tabell: Bygningsdeler 
Bygningsdel*) Bygningselement 

 
215 
216 

Pelefundamentering 
Direkte fundamentering 
 

22 Bæresystemer 
 

23 Yttervegger 
 

24 Innervegger 
 

25 Dekker 
 

26 Yttertak 
 

*) Tallene refererer til Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for 
bygninger og tilhørende uteområder 
 
 
Nåværende kapittel 17 blir nytt kapittel 18.  
 
 

 
 

II 
 
 

1. Endringene trer i kraft 1. juli 2022.  
2. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. juli 2023, kan tiltakshaver velge å følge 

bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen. 
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