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Ny avfallsstatistikk 
november 2017:
Totalt generert
• 1,78 mill tonn i 2015
• Ned 1,5 % fra 2014
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Overordnet mål:

• Alt bygg- og anleggsavfall skal 
søkes minimert og sikres høyest 
mulig gjenvinning og forsvarlig 
håndtering

• Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020



Hovedmål i NHP4

1. Bidra til forsvarlig håndtering av 
alt farlig bygg- og anleggsavfall, 
og hindre resirkulering av 
miljøgifter

2. Oppfylle EUs mål om 70 % 
materialgjenvinning av BA-avfall 
i 2020

3. Minimere mengden bygg- og 
anleggsavfall ved riving, 
rehabilitering og nybygging
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1. Farlig avfall
1.1 Fokus på prioriterte og utfordrende typer farlig avfall 
Prioriterte avfallstyper:

• Asbest

• Fugematerialer

• Kuldeanlegg og varmepumper

• Oljefylte kabler, nedgravde

• Isolasjon med miljøfarlige stoffer

1.2 Maksimere kunnskap om miljøgifter
• Polyfluorerte forbindelser, PFOS og PFOA

• Nanopartikler

• SF6 gass

• Krom VI

• Fluorholdige gasser

• Asbest

• PCB
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2. Materialgjenvinning 

2.1 Gjøre Norge i stand til å nå 
målene EU har satt for 
materialgjenvinning av BA-avfall

2.2 Forbedre statistikken over 
materialstrømmer fra små BA-
prosjekter under kravet til avfallsplan

10



3. Avfallsreduksjon
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3.1 Avdekke barrierer og 
muligheter for økt ombruk samt 
redusere avfall ved nybygging

3.2 Økt ombruk og 
materialgjenvinning av 
innvendige konstruksjoner og 
produkter

3.3 Økt ombruk av fasader og 
bæresystemer



Igangsatte tiltak 2017:
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• Rapport: Volum og 
materialsammensetning av 
avfall i små bygge-, rive og 
rehabiliteringsprosjekter
(uten krav om avfallsplan). 

• Rapport: Farlig avfall 
inneholdende fluorholdige 
gasser fra kuldeanlegg og 
varmepumper. 

• Spre kompetanse om BA-avfall. 
Samarbeid med Bygg og Bevar 
og 
Fagtreff for håndverkere v/ 
DiBK og 
Lavenergiprogrammet. 



Hva kan myndighetene gjøre?

• Bidra med kompetanse og interesse for arbeidet i NHP4

• Økonomisk støtte til utredninger

• Gi SSB ressurser til å måle og følge opp arbeidet med å utarbeide 
indikatorer som kan brukes til å måle resultater innen avfallsminimering og 
sirkulær økonomi

• Forsterke tilsyn med avfallsplaner/søknader i byggesak

• Generelt tilsyn med forurensning (konsekvenser ved ikke følge regelverket)

• Vektlegge avfall og sirkulær økonomi ved offentlige innkjøp

• Justere norske målsettinger (kfr EU) og gi insentiver for sirkulær økonomi



NHP4 er en «dugnadsorganisasjon»   

NHPs-nettverksforum

Nettverksleder

Farlig avfall og miljøgifter 

Materialgjenvinning

Avfallsreduksjon 

Sekretariat

Ledergruppe

Sekretærfunksjonen er 
finansiert gjennom 
medlemsavgiften 

Ledergruppen består av gruppeledere for 
målområde 
1. 2 og 3 samt leder og sekretær

Nettverkets premissgivere/eiere hhv. medlemmer 
og observatører

Arbeidet organiseres i tre 
grupper, en for hvert 
fokusområde



NHP-nettverket 



www.byggemiljo.no



Lyst til å bidra?

Bli med i en 
arbeidsgruppe 

i NHP4

2017-2020


