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Informasjonsmateriell 2016 
Byggavfall – fra problem til ressurs 

Byggteknisk forskrift (TEK 10) krever at det skal utarbeides avfallsplan ved: 
• nybygging over 300 m2 
• riving og rehabilitering over 100 m2 
• konstruksjoner/anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall. 
 

Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Kravet om 
miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse gjelder for alle riving- og 
rehabiliteringsprosjekter med krav om avfallsplan. 
 

NHP-nettverket, Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, har utarbeidet 

kursmateriell som kan benyttes til opplæring, for å sikre forsvarlig håndtering av bygg- og 

anleggsavfall etter regelverket. Materiellet er gratis, og kan benyttes både på kurs og som 

egenopplæring. Kursmaterialet består av seks foredrag og et ekstrakt som oppsummerer alle 

seks foredragene.  

Foredrag 1: Byggavfall fra problem til ressurs 

Gir en kort innføring i byggavfallets historie, EUs avfallspyramide, NHP3 og gjeldende 

forskriftskrav. 
 

Foredrag 2: Avfallsplan – hvorfor og hvordan 

Gir en innføring i hvordan man fyller ut avfallsplaner og sluttrapporter for nybygg og riving/ 

rehabilitering. På slutten av foredraget ligger det en oppgave om utfylling av avfallsplan som 

kan benyttes. Kursholderen må ha skrevet ut avfallsplaner til alle kursdeltakerne på forhånd. 
 

Foredrag 3: Miljøkartlegging av bygg som skal rives/rehabiliteres 

Viser eksempler på hva slags typer byggavfall som er farlig avfall, og som man kan forvente 

å finne i gamle bygg. Foredraget tar for seg regelverket rundt miljøkartlegging og ansvarsrett.  
 

Foredrag 4: Miljøsanering 

Tar for seg viktige momenter for bedrifter som skal utføre miljøsanering. Blant annet omtales 

gjenbruk av lettere forurenset betong, saneringsmetoder og enkelte HMS-tiltak for å verne 

ansatte og miljøet.  
 

Foredrag 5: Kildesortering på byggeplass 

Gir tips til hvordan man kan planlegge og få til en god kildesortering på byggeplass. Viser 

eksempler på hvordan man sorterer ulike fraksjoner, og hvordan man kan få dette til selv på 

små byggeplasser.  
 

Foredrag 6: Hvordan avfallsbransjen håndterer de ulike fraksjonene 

Viser ulike nedstrømsløsninger for byggavfall. Avfallet kan ombrukes, materialgjenvinnes, 

energiutnyttes eller deponeres. Det gis også eksempler på "problemfraksjoner" som 

forurenset betong iblandet f.eks isolasjon, og asbestholdige materialer som også inneholder 

andre helse- og miljøfarlige stoffer.  
 

Du kan lese mer om NHP-nettverket på: www.byggemiljo.no, www.nffa.no og www.dibk.no. 

Her finner du blant annet foldere, brosjyrer og annet praktisk materiell om bygg- og 

anleggsavfall utarbeidet av NHP-nettverket.  
 

Har du kommentarer eller forslag til endringer i kursmateriellet eller lignende er du 

velkommen til å ta kontakt med NHPs sekretariat på e-post: post@nffa.no. 
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