
Materialgjenvinning av byggavfall
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Sirkulær økonomi 2015

Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): 

- økonomisk vekst - 26,7 milliarder Euro

- sysselsetting - 144 000 nye jobber i 2035

- konkurransekraft 

- beskyttelse av klima og miljø - 500 mill. tonn CO2-ekv i 
2015-2035

Sirkulær økonomi baseres på at naturressursene inngår i sluttede
kretsløp basert på ombruk, reparasjon, oppgradering og 
materialgjenvinning. Produktene og ressursene de består av blir
høyt verdsatt.

Innovasjon utvikling av nye markeder og forretningsmodeller



Pakken består av en handlingsplan…
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Bygg og anlegg er prioritert sektor

 Utforming viktig for miljøpåvirkning over livsløpet
– råvareuttak/produksjon

– bruksfase

– avfallsbehandling

 Hindringer og drivere for materialgjenvinning 

 Kommisjonen utarbeider:
1. Guideline for miljøkartlegging, sortering og 

materialgjenvinning

2. Frivillig rapporteringsprotokoll for byggeindustrien

3. Indikatorer for miljøeffekter over livsløpet for bygg 
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1. Guideline for miljøkartlegging, sortering 
og materialgjenvinning

Elementer KOM peker på:

- Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av materialer

- Vurdering av behandling

- Kvalitetssikring

- Rapport

KOMs arbeid ferdigstilles i 2017

Bilde: Torontech



2. Frivillig rapporteringsprotokoll for 
byggeindustrien

- Frivillig protokoll for håndtering av avfallet

- Skal bidra til: 

- bedre tillit til kvalitet på sekundær 

råvare 

- økt bruk av slik råvare

- Ferdigstilles 2016/2017



 Felles retningslinjer for nøkkelindikatorer

– sikrer forbedringer 

– muliggjør sammenligning

 Bruk fremmes gjennom demonstrasjons-

prosjekter og veiledning til offentlige 

anskaffelser

 Underlag fra JRC medio 2017

3. Indikatorer for miljøeffekter over 
livsløpet

Bilde: thegreenswing.net



 Relevante krav i byggteknisk forskrift:

– 60 % kildesortering 

– kartlegging av komponenter i bygget som kan være farlig avfall (miljøkartlegging)

– fjerning av slike komponenter (miljøsanering)

– Forsvarlig og tilsiktet levetid skal sikres slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum

– Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning

 Marked for ombruk og materialgjenvinning:

– Få krav som sikrer materialgjenvinning

– Kvalitetsstandarder? Andre standarder?

Hvordan henger dette sammen med 
dagens rammebetingelser?



Mye mer avfall må materialgjenvinnes !

Rapportert 

2015

Mål 

2020

Mål 

2025

Mål 

2030

Nødvendig økning

Bygg og anleggsavfall 61 %* (2014) 70 % - - 220 000 tonn i 2020

Husholdningsavfall og lignende 

avfall
38 % 50 % 60 % 65 % 1,4 mill. tonn i 2030

Emballasjeavfall totalt 56 % 65 % 75 % 175 000 tonn i 2030

Emballasje i papir og papp 83 % 75 % 85 % 8 000 tonn i 2030

Plastemballasje 36 % 55 % 34 000 tonn i 2025

Treemballasje 8 % 60 % 75 % 132 000 tonn i 2030

* Rapportering ut fra krav i direktivet, samsvarer ikke med materialgjenvinningsgrad i byggavfallstatistikken



Hva må dere gjøre for at vi skal nå EU-målet?

1. Øke kildesorteringen

2. Øke ombruk og materialgjenvinning av kildesortert avfall som 
energiutnyttes eller deponeres i dag
- eks. treavfall, betong, tegl, gips og planglass

3. Utvikle og øke bruk av teknologi 
- sentralsortering 

- sorteringsprosesser for materialgjenvinning 

- materialgjenvinningsprosesser

Tiltakene må ikke gi uønsket spredning av prioriterte miljøgifter



Hva kan EU og norske myndigheter gjøre?

Viktigste grep:

1. Øke kravet til kildesortering i byggteknisk forskrift

2. Innføre forskriftsregulering av nyttig bruk av lett forurenset betong

3. Forbedre statistikk

Andre mulige virkemidler:

1. Krav om at utsortert avfall skal materialgjenvinnes 

2. Særskilte krav mot enkelte avfallstyper 

3. Krav til håndtering som muliggjør materialgjenvinning.

4. Kvalitetsstandarder på EU-nivå

5. Midler til innovasjon og utvikling av miljøteknologi

6. Økonomiske virkemidler – avgift på forbrenning (inkl. eksport)

7. Veiledningsmateriell og kompetanseheving for offentlige anskaffelser



Eksempler fra emballasje

- Kontakt mellom avfalls-

/gjenvinningsbransjen 

og designere/ 

produsenter gir 

resultater

Bilder: ROAF



Tidlig påvirkning er særlig viktig nå

100%

0%

Fra å være påtenkt, via forslag og  diskusjon til vedtak

Mulighet til å påvirke



www.miljødirektoratet.no


