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Disposisjon

■ Status
■ Mengder 
■ Disponering
■ EU-kravene

■ “Vår” sirkulære økonomi
■ (Gårs)dagens avfall og morgendagens løsninger
■ Lovløst?
■ Hvor står slaget?

■ Faser
■ Materialer 

■ Er det håp?



Status mengder



Status disponering



Status EU-krav

■ 70% materialgjenvinning eller ombruk innen 2020 
■ Vi klarer ikke måle ombruk
■ Mengdene til deponi øker (betong)
■ Vi ligger på ca 35%





To tanker i hodet samtidig

Avfalls-
bransjen

(Gårs)-
dagens 
avfall 

Morgen-
dagens

løsninger



(Gårs)dagens byggavfall 

■ Materialer/avfall som er (tilnærmet) umulig å gjenvinne
■ Plater av flis og lim

■ Materiale/avfall som ser ut som de er noe annet enn det de er
■ Plast som ser ut som tre
■ “Miljøimpregnert” som ser ut som impregnert

■ Materialer/avfall som er dyre å gjenvinne
■ Sammensatte materialer

■ Materialer/avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer
■ Laaang liste (asbest, impregnert,)
■ Se ny rapport fra NHP/Multiconsult

■ Produkter som er vanskelige/dyre å demontere og ombruke
■ Kvalitetskriterier for brukte produkter og materialer  



Morgendagens løsninger

- produktene er designet for ombruk og gjenvinning
- vi har kontroll på bruken av farlige stoffer
- vi har en infrastruktur for produkter ombruk (som vi har det for 

dagens avfall)
- industriell skala for å skape forutsetninger for lønnsomhet

- hvis ikke blir det bare sirkulær og ikke sirkulær økonomi 



First things first



Ulovlig disponering undergraver 
utviklingen av den sirkulære økonomien

Prispress

Stor (nok) kostnadsforskjell 
mellom snarveiene og de 
sirkulære løsningene

Konkurranseevnen og 
innovasjonskraften til de 
som er villige og har 
muskler til å gå foran 
svekkes



Vi har ofte de reglene vi trenger



Hvor står slaget?

Ideelt I dag
■ I designfasen (prosjekteringen) 60%  5%
■ I innkjøpsfasen (kravstillingene) 30% 15%
■ På byggeplass (sorteringsløsningen) 15% 79% 
■ I etterkontrollen (byggherre)   5% 1%



Tre og betong - fortsatt utfordring



Er det håp?


