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Avfallsregelverket og erfaringer
› Gjenvinning og avfallshierarkiet

› Avfallshierarkiet bygger opp under en sirkulær 
økonomi

› EUs rammedirektiv er sentralt

› Gjenspeiles bl.a. i Avfallsforskriften 

› F.loven §27 => Avfall er løsøregjenstander eller 
stoffer som skal kasseres, har til hensikt å 
kassere eller er forpliktet å kassere.

› Avfallsregelverket er detaljert og kan være en 
barriere i en sirkulærøkonomi 

› Byggavfall 1,9 mill. tonn i 2017
› Krav til 70 % materialgjenvinning innen 2020!
› 40 % fra riving, 25 % rehabilitering og 35 % 

nybygging
› Betong og tegl og andre tunge masser utgjør ca. 75 

% av byggavfallsmengden i riveprosjekter Ca. 57 % 
totalt

› Trevirke og stål utgjør anslagsvis 15 % (Ca 19 % 
totalt)

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN
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› Erfaringer – det som er lønnsomt blir gjenvunnet
› Metall
› Trevirke
› Papp/Papir
› Matavfall

› Virkemiddelbruk 
› Økonomiske - sluttbehandlingsavgift (deponi og forbrenning 1999-2014)
› Juridiske (lover - regler)
› Informative 

› BA gjenvinning Grønmo (1995 – 2006)
› Gjenbruk av tunge rivemasser
› Forsøkt samdrift med asfaltproduksjon
› Barrierer

› Krav til masser til ulike formål 
› Ingen/begrenset erfaring
› Kostnader/verdi (også ved innblanding i asfalt)

› Flere forsøk med salg av brukte byggevarer i Oslo – manglende lønnsomhet og kort 
levetid på de forsøk som har vært etablert

Noen erfaringer 
TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN
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› Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall (NHP) fastsetter byggenæringens og 
avfallsbransjens mål og ambisjoner for håndtering og minimering av byggavfall fra hhv riving, 
rehabilitering og nybygging. 
NHP arbeidet har vært og er en sentral og viktig pådriver og bidragsyter for bedre håndtering av 
byggavfallet.

NHP 1 (2001-2005)

› NHP 2 (2007-2012)

› NHP 3 (2013-2016)

› NHP 4 (2017-2020)

› Norsk byggenæring har allerede nådd gjeldende norske mål for gjenvinning; dvs. over 80 % 
material- og energigjenvinning, men vil arbeide mot å nå EUs materialgjenvinningsmål. 

› Hovedkanal for informasjon er www.byggemiljo.no

› Bygg har lang levetid, ikke bygget med tanke på gjenbruk og byggevarer og regelverket endres 
over tid!

› Mengden byggavfall fra nybygg har blitt veldig redusert i de senere år (fra ca. 150 til 30 kg/m²)

› Pluss poeng for å vurdere materialagjenvinning i demolition prosjekter i BREEAM 

Noen erfaringer og utfordringer
TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN



PBl § 29.8 og TEK 17 stiller krav til avfallshåndtering men ikke krav om andel til 
materialgjenvinning, kun til utsortering av avfall. 
› §9-6 stilles det krav til avfallsplan for: 

› Oppføring, tilbygg, påbygg og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 
300 m² BRA. 

› Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning 
dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² BRA. 

› Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA. 
› Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygging, endring eller rivning av konstruksjoner og 

anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 

› § 9.7 stiller krav til kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse 

› § 9-8 stiller krav om at minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i 
tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent 
avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. 

› § 9-9 krever dokumentasjon på faktisk disponering av avfall for tiltak 
(sluttrapport) Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning 
skal dokumenteres. 

Eksisterende virkemidler
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Riving eller ombruk
TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN

? - 1896 – 1997 - ?

1937 – 2018/191960? – revet 2018 

2007-rehab. 2019
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Utredninger 

› Nordisk Ministerråd/COWI  (2017/18)
› Projektets formål var å identifisere policy 

instrumenter, som kan fremme 
ressurseffektivitet og sirkulær økonomi

› Bygge- og anleggssektoren skaper ca. 30 
% av den samlede avfallsmengden i EU 
og de nordiske land

› 16 interessenter fra Danmark, Finland, 
Norge og Sverige har forslået 33 policy 
instrumenter

› Interessentene representerer primært 
interesseorganisasjoner, sekundært 
myndigheter

› Fokus på 
› Regler og regulering 
› Design og nedrivning

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN
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Barrierer – COWIs vurderinger

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN

› Samarbeide på tvers av verdikjeden

› Skalering og volumer

› CE merking

› Innhold av miljøfarlige stoffer

› Betydelige transaksjonsomkostninger – og risiko
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Refleksjoner – COWIs vurdering

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN

› Regler og regulering kan medføre dyrere bygg – og kan markedet 
etterleve kravene?

› Supplér med økonomiske incitamenter - skaper dynamiske effekter; 
krever offentlig investering

› Effekter er vanskelige å vurdere – spesielt for et enkelt policy 
instrument

› Potensialene er positive og betydelige!

› Det er høy grad av enstemmighet i de nordiske lande

› Fakta skal undersøkes (f.eks. definisjoner mv.) som det første
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Anbefalinger I

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN

› Analyse av hvordan de foreslåtte policy instrumenter kan inngå i 
den eksisterende lovgivningsstruktur, i Danmark, Finland, Norge og 
Sverige.

› Utvid den samlede vurdering (miljø+økonomi) ved å samle inn og 
analysere nasjonale data samt ved å inkludere nøkkel-interessenter 
til å validere antakelser

› Undersøk definisjoner for gjenanvendt og gjenbrukt materiale fra 
byggsektoren

› Utvid datagrunnlag for miljøpåvirkninger slik at flere 
miljøindikatorer kan vurderes

› Utarbeid gode eksempler på hvordan verdikjedetilgang, økonomi og 
kvalitetssikringsmekanismer kan inspirere interessenter – herunder 
også politikere
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Anbefalinger II

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN

› Design nasjonale veikart ved å invitere store 
firmaer og politikere til deltakelse i workshop 
omkring fordeler og ulemper ved en overgang til 
en Sirkulør Økonomi (Avfall Norge 

› Legg til rette for økt samarbeid mellom de 
nordiske land for å oppnå de potensielle, 
forventede gevinster ved overgang til en 
Sirkulær Økonomi



NHP/Asplan Viak (2018) «Utredning av barrierer og muligheter for ombruk 
av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg»

› De viktigste markedsmessige, organisatoriske og tekniske barrierene 
henger sammen, og er knyttet til;

› Et ikke-utviklet marked for profesjonelle aktører fordi det mangler økonomiske 
drivkrefter. En byggeprosess med brukte materialer blir komplisert og fordyrende, grunnet 
ekstra tid til riving og prosjektering og usikkerheter knyttet til produktdokumentasjon.

› Manglende informasjon om brukte byggevarer som det vil bli mulig å få tak i, særlig med 
en tidshorisont som gjør det mulig å inkludere dem ved prosjektering av nye bygg.

› Et regelverk som ikke er tilpasset omsetning og bruk av brukte byggevarer.

› De viktigste juridiske føringene er;
› Produkter med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer over en viss grenseverdi 

skal ut av kretsløpet og ikke ombrukes, jmf. Produktforskriften.
› Brukte byggevarer som skal omsettes i et marked må, på samme måte som nye 

byggevarer, forholde seg til Byggevare-forordningen, og produktegenskaper skal 
dokumenteres iht. kravene i DOK. I praksis blir disse kravene i liten grad fulgt opp for 
brukte byggevarer.

› Det må alltid vurderes om en byggevare vil medvirke til at byggteknisk forskrift 
(TEK) er oppfylt i det aktuelle bygget der den er tenkt brukt. Ansvaret for dette 
ligger hos prosjekterende arkitekt/ rådgiver eller utførende entreprenør. Det stilles 
også krav til at byggproduktenes egenskaper er dokumentert før produktet 
brukes i et byggverk.

Andre utredninger (1) 

SEPTEMBER 18, 2019
COWI POWERPOINT PRESENTATION13

TEKNA - HVORDAN FÅ SIRKULÆR ØKONOMI I BYGGSEKTOREN



Norsk Stålforbund 2018 
«DP 118 OMBRUK AV STÅL og tilknyttede byggevarer»

› Tiltak for å skape et marked for ombruk av stålkonstruksjoner i Norge i dag: 
› Nasjonalt tillegg til NS-EN 1993-1-1 må endres slik at det ikke kan misforstås at brukt stål 

kan benyttes. 

› Utvikle kurs i demontering. 

› Utvikle en nettbasert handelsportal for brukt stål, og bransjespesifikk for eksempel rettet 
mot landbruk. 

› Utvikle klare og entydige prosedyrer som forenkler testing slik at prisen for dette arbeidet 
kan skrus betydelig ned: 

› For stål som mangler dokumentasjon 

› For stål som har dokumentasjon 

› Støtte til pilotprosjekter for å skaffe erfaring og sette fokus på ombruk: Demontering og 
ombruk av stål i nytt bygg 

› BREEAM: Det bør gis poeng for ombruk. 

› Avgiftslettelser: Det bør gis betydelige avgiftslettelser for ombruk av fasade og bærende 
konstruksjoner, for eksempel i byggesaksavgift. 

› Utvikling av krav for DIFI: Krav om ombrukbarhet bør operasjonaliseres, og det burde 
legges til nye, kvantitative krav til ombruk. 

Andre utredninger (2) 
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NCCE – SIRKEL SAMLING



Norsk Stålforbund 2018 
«DP 118 OMBRUK AV STÅL og tilknyttede byggevarer»

› Tiltak for å lette ombruk av stålkonstruksjoner i fremtiden: 
› Utvikle system som sikrer at dokumentasjon av byggevarer oppbevares i hele byggets 

levetid, dette for å fremme fremtidig vedlikehold, ombruk og resirkulering. 

› Endre krav til oppbevaring av dokumentasjon. Utover det ansvar RIB har for å oppbevare 
dokumentasjon i 10 år, bør dokumentasjon om byggevarer oppbevares i et offentlig register 
gjennom hele byggets levetid.

› Støtte til pilotprosjekter som designes for fremtidig ombruk, f.eks. stålbygg med 
demonterbare hulldekker eller tredekker. 

› Utvikle designregler/standarder for hulldekker av betong, samvirke betong og stål, og 
samvirke tre og stål. 

› Utvikle håndbok for arkitekter og ingeniører som beskriver detaljert hvordan man bør 
planlegge for framtidig ombruk. 

› Produktutvikling, ikke materialspesifikt i utgangspunktet, men gjerne stål sammen med tre 
og/eller andre materialer. Interessenter fra treindustrien ønsker å delta, mulig å tenke mer 
industrielt, prefabrikkert, og standardisert. 

› Gjøre Modul D i NS-EN158004:2012, Bærekraftige byggverk Miljødeklarasjoner obligatorisk 

› BREEAM: Det bør gis poeng for design for ombruk.

› Forslag til endring av PBL/TEK10: nye intensiver for ombruk av materialer 

Andre utredninger (3)
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Kort oppsummering
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› Avfallshierarkiet bygger i utgangspunktet opp under en 
sirkulær økonomi 

› Avfallsregelverket kan imidlertid også legge begrensninger 
for en sirkulær økonomi (end of waste)

› Krav til materialgjenvinning kan være utfordrende (gamle 
bygg, farlig avfall og endrede krav til bygningsmaterialer) 

› Føringer i TEK legger i utgangspunktet til rette også for økt 
materialgjenvinning (miljøsanering og krav til gj.v.) men 
setter også krav som kan begrense mulighetene

› Lønnsomhet en sterk begrensning for volum 
› Bygningsregelverket legger også begrensninger
› Markedsplasser må etableres

Men mye positivt har skjedd og skjer selv om det er en 
betydelig vei å gå for både bygg- og avfallssektoren


