
 

 
 

BREEAM NOR – VERKTØY FOR MILJØKLASSIFISERING AV BYGG. 

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM NOR: 

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål 

er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og 

miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter 

BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringsverktøy for bygg. 

Hvordan fungerer BREEAM i praksis med keramiske fliser i bygget? 

Keramiske fliser trenger i liten grad dokumentasjon for bruk i bygget da de er ferdig  

produsert/herdet produkt. 

Keramiske fliser er produsert av naturprodukter, og avgir ikke gasser eller forurensning av 

innemiljøet. Flere av våre produsenter er miljøsertifisert, og har serier som er miljøsertifiserte, noe 

som er en stor fordel og positivt mht dokumentasjon. Slik dokumentasjon/miljøsertifisering er ofte 

merket i brosjyre til produsent. Denne type info kan gjerne beskrives i gjeldende produkts FDV 

dokument som er tilgjengelig på forespørsel, eller på intranett. 

Daglig møter vi ulike spørsmål om ulike miljøsertifiseringer. Her er en oversikt over de mest vanlige 

og hva de står for: 

EPD/BPD Et kortfattet dokument som oppsummerer 

miljøegenskaper til en komponent, et ferdig 

produkt eller en tjeneste og er alltid basert på 

internasjonale standarder. 

ISO-14001: .... Er en sertifisering for å redusere sin belastning 

på miljøet. Samtidig legger den til rette for en 

bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. 

Eco Label Det offisielle europeiske miljømerket 

GBC + land Miljøsertifisering for bygg og bygge-prosesser. 

Det BREEAM NOR er bygd opp på også 

Norwegian Green Building Council. 

 

Leed/GBC US Miljøsertifisering for bygg og byggeprosesser. 

ISO-9001: .... Verdens mest anerkjente standard for 
kvalitetsstyring. 



 
CE Ytelseserklæring (DoP) For hvert CE- merkede produkt må produsenter 

utstede en DoP, sammen med annen relevant 
informasjon, som beskriver produktets 
ytelseskarakteristikk, egenskaper og tilsiktet 
bruk med referanse til dets harmoniserte 
produktstandard (harmonisert europeisk 
standard eller europeisk teknisk vurdering - 
ETA). Med andre ord danner ytelseserklæringen 
(DoP) grunnlaget for produsentens CE-merking 
av produktet. Les mer om dette på Modena 
intranett.  

 

Det er litt varierende hvilke sertifiseringer de forskjellige fabrikkene våre har, noen har flere og 

noen har ingen. 

Produsenter for lim, fugemasse, membran, sparkelmasse, mykfug etc. må dokumenteres: 

Alle produkter må ha produktdokumentasjon i forkant av prosjektet, for godkjenning. 

For sementbasert lim og fugemasse, membran, smøremembran, sparkelmasse og primer kreves HMS 

datablad og EC1 eller M1 sertifikat. 

Silikon/ Mykfug - sertifisert for BREEAM-NOR HEA9 egenerklæring og HMS og M1 eller EC1. 

HMS Datablad Et sikkerhetsdatablad skal gi viktig informasjon om kjemikalier, slik at brukerne kan 

beskytte seg selv og miljøet. 

EC1 EC1 Lavt utslipp.GEV-EMICODE er et beskyttet miljømerke for produktklassifisering for lavutslipps 

materialer og byggevarer. 

EC1 PLUS EC1 PLUS Svært lavt utslipp.GEV-EMICODE er et beskyttet miljømerke for 

produktklassifisering for lavutslipps materialer og byggevarer. 

M1 M1 står for lave utslipp. Klassifiseringen deler bygningsmatrialer i tre katogorier hvor M1 er den 

beste,for de Nordiske land. 

HEA9 Egendeklarasjon på navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles til fugemasse (mykfug) 

i BREEAM-NORs emne HEA 9 


