
Rådgivning,
miljøkartlegging og 
grunnundersøkelser

Rådgivningstjenester knyttet til riving, 
rehabilitering eller terrenginngrep;

• Kartlegging av helse- og miljøfarlige 
stoffer og produkter (for eksempel 
asbest, PCB og PAH)

• Utarbeidelse av miljøsanerings- 
rapport og avfallsplan (Prosjektering 
av miljøsanering)

• Bygge- og rivesøknad (SØK)
• Utførelse av miljøtekniske grunn- 

undersøkelser
• Prøvetaking av jordmasser, bunn- 

sedimenter og vann
• Utarbeidelse av tiltaksplaner  

og risikovurdering

Rådgivningsavdelingen består av  
en blanding av personell med teoretisk 
kompetanse på ingeniør/sivil ing- 
eniørnivå innen miljøgeologi, bygg- 
og miljøteknikk, samt praktisk erfaring 
innen miljøsanering, riving og 
grunnundersøkelser.

 Kontaktpersoner:
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 Avdelingsleder
 said@r3.no
 +47 95082879
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 Senior miljørådgiver
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 Miljørådgiver
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OM TJENESTEN:

For rive-, rehabilitering- og bygnings-
tiltak er det fra 01.01.2008 krav til at
det utarbeides avfallsplan og miljø-
saneringsplan for tiltak over visse 
størr elser. Alle søknadspliktige tiltak i 
henhold til plan- og bygningsloven 
må ivare-ta at alle funksjoner og fag-
områder i en bygge/riveprosess er 
knyttet til ansvarlige foretak. Vi kan 
ivareta alle nødvendige funksjoner 
innenfor vårt fagområde i den høy-
este tiltaksklassen. 

Ved terrenginngrep er det ofte påbudt 
med grunnundersøkelse mht. foru-
rensede løsmasser. Ved påvist/antatt 
forurenset grunn kreves en tiltaksplan 
som sendes til myndighetene for IG.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Vi utarbeider miljøsaneringsrapporter 
som er iht. TEK10 (§9-6 og 9-7) og  
i tråd med (RIF) Rådgivende Ingeni-
ørers Forenings norm for denne type 
rapporter.

Tiltaksplanene utarbeides i samsvar 
med forurensningforskriften og etter 
kravene i Miljødirektoratets veiledere.

BRUKSOMRÅDER:
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Rådgivning,
miljøkartlegging og 
grunnundersøkelser

Avfallet som produseres i forbindelse med rive- og 
rehabiliteringsprosjekter kan inneholde helse- og 
miljøfarlige stoffer som kan skade mennesker, dyr 
og miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Feil 
håndtering av farlig avfall kan også medføre globale 
skader ved at miljøgifter akkumuleres i næringskjeden. 
Eksempler på dette er miljøgifter som BFH, PCB, KFK/
HKFK og hormonhemmende stoffer.

Utslipp til atmosfæren kan dessuten medføre ødeleg-
gelser av ozonlaget og bidra til økt drivhuseffekt. 
Kostnadene med å rydde opp etter uforsvarlig dispo-
nering av farlig avfall kan bli svært høye. Alle som er 
i besittelse av farlig avfall har derfor ansvar for at dette 
oppbevares, lagres og tas forsvarlig hånd om iht. § 
11-5 i Avfallsforskriften. 

Dersom man skal utføre riving eller rehabilitering av 
bygg som er større enn 100 m2 eller om det genere-
res avfall mer enn 10 tonn utløser det krav om utar-
beidelse av miljøsaneringsrapport/beskrivelse (iht. 
TEK10 §9-6 og §9-7).

Det skal da utføres en miljøkartlegging av bygnings-
massen for utarbeidelse av miljøsaneringsrapport. 
Under vår kartlegging av bygningsmassen ser vi bl.a. 
etter følgende materialer og komponenter: 

• Asbest
• PCB
• Oljeholdig avfall
• Isolerglassvinduer (PCB, klorparafiner, ftalter osv.)
• Belegg og folier (ftalater, PAH, klorparafiner osv.)
• Tyngre rivemasser som betong og tegl som  

kan være forurenset
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Isolasjonsmaterialer (KFK/HKFK, BFH osv.)
 
 
Miljøsaneringsrapport skal bidra til:
• Å hindre spredning av helse- og miljøskadelige 

stoffer
• Å ta vare på sikkerhet og helse for personell
• Å redusere mengden byggavfall som oppstår
• Å øke graden av ombruk, materialgjenvinning  

og kildesortering
• Å bidra til god økonomi i rive- og rehabiliterings- 

tiltak.

 

HVA ER MILJØKARTLEGGING 
OG MILJØSANERINGS-
RAPPORT/BESKRIVELSE: 
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HVA ER MILJØTEKNISK 
UNDERSØKELSE OG 
TILTAKSPLAN:

Ved terrenginngrep, særskilt i sentrumsområdet/
industriområdet, er det påkrevd med en miljøteknisk 
grunnundersøkelse før eventuelle masser graves 
opp og flyttes, iht. til § 2-4 i Forurensningsforskriften 
kap. 2. Dette er for å sikre at områder med forurenset 
grunn ikke medfører uakseptabel helse- og 
miljørisiko, samt at forurensede masser ikke flyttes 
og skaper risiko for forurensningsspredning til ren 
grunn. Før en grunnundersøkelse med prøvetaking 
utføres befaring av tomten og forarbeid med 
gjennomgang av aktuelle grunnopplysninger og 
kartdata. Miljøtekniske grunnundersøkelser utføres 
iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553.

Ved påvist grunnforurensning skal det utarbeidet en 
tiltaksplan som benyttes under terrenginngrepet. 
Tiltaksplanen utarbeides etter § 2-6 i forurensnings-
forskriften, og beskriver de aktuelle massene sine 
tilstandsklasser (forurensningsgrad) og hvordan dis-
se må håndteres. Den ferdigstilte tiltaksplanen skal 
sendes til godkjenning hos kommunen for masse-
håndtering.

Igangsatt terrenginngrep pliktes stanset ved mis- 
tanke om grunnforurensning (§ 2-10). Antatt for- 
urensning kan skyldes sterk lukt eller uvanlig jord- 
farge. Tiltakshaver plikter da å gjennomføre under-
søkelse, og ved påvist forurensning skal det også 
utarbeides tiltaksplan og eventuell risikovurdering.

Ansvarlig søker For alle typer tiltak  2

Prosjekterende Miljøsanering  3

Utførende Riving og miljøsanering 3

Utførende Grunnarbeid 
  og landskapsutforming 2

R3 Entreprenør har sentralgodkjenning 
innenfor følgende:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse


