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BA-avfall i 2008

• SFT: Ca 1,5 mill tonn BA-avfall 
(2005), mye farlig avfall, usikre 
data 

• 60 % av levert avfallsanlegg, 40% 
disponert utenom

• Manglende kunnskap. Mye fokus 
på PCB

• Nasjonalt krav til avfallsplan, 
kartlegging av miljøgifter og 60 % 
sortering i avfallsforskriften

• Deponiforbud fra 2009

• NHP2

Avfallsforskriftens kap 15  om byggavfall



2008: Hordaland

• 70 000 m3 avfallsflis oppdaget 
på ulovlig deponi i Sund

• Etablerte regionalt forum for BA-
avfall

• Arrangerte første lokale 
seminar  om BA-avfall i 2009

• Flere tilsynsaksjoner

• BA-avfall 2007

• PCB 2007/2008

• Deponi 2009

• Massetipper 2009/2010



EUs
Rammedirektiv for 
avfall 2008: 

70 % material-
gjenvinning av 
BA-avfall

Avfalls-hierarkiet

her anvendt i  
regionalplan for 
massehåndtering 
på Jæren 



2003

• Nye 
typer 
BA-
avfall 
blir 
farlig 
avfall, 
gjelder 
gradvis 
flere 
typer

2004

• Forur. 
forskrift:Kr
av v 
bygging og 
graving

2008

• Avfalls-
forskrift
:Krav til 
avfalls-
plan mv

• EU: 
Ramme-
direktiv 
for 
avfall

2009

• Avfalls-
forskrift
:Deponi
-forbud

2010

• PBL: 
Krav til 
avfalls-
plan mv

2015

• Avfalls-
forskrift
:Endret
kriterier
for farlig 
avfall

2016

• F-lov: 
Endret 
§§ 2, 27 
og 32 
om 
avfall

2018

• Betong-
forskrift 
på 
høring

Viktige regler for BA-avfall – tidslinje

Forbud mot forurensning og forsøpling siden 80-tallet



Behandling av byggavfall
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Materialgjenvinning

Forbrenning

Deponi og dekkmasse

EU: 70% materialgjenvinning i 2020

2004: tall fra NHP2

2015: SSB

NB! Viser kun trend, ikke 
direkte sammenlignbart 
pga. endring i 
statistikken



2018

• EU: Sirkulær økonomi

• NHP4

• Flere regionale og kommunale planer 
for massehåndtering

• Kommunenes oppfølging varierer

• Få avfallsanlegg med tillatelse til å 
knuse betong i Hordaland

• Avfallsdeklarering.no

• Tilsyn med betongprodusenter og 
midlertidig anleggsvirksomhet (2017) 

• Tilsyn med mottak for farlig avfall



Krav til håndtering av byggavfall
TEK 16

• Minst 60% av BA-avfallet skal 
sorteres og 

leveres til godkjent avfallsmottak 
eller direkte til gjenvinning

Krav til avfallsplan og dokumentasjon

• Ansvarlig: tiltakshaver (byggherre)

• Tilsyn: kommunen

Forurensningsloven § 32

• Næringsavfall skal 

bringes til lovlig avfallsanlegg eller 
gjennomgå gjenvinning 

slik at det enten opphører å være avfall 
eller på annen måte kommer til nytte ved 
å erstatte materialer som ellers ville blitt 
brukt

• Forbudt å forurense uten tillatelse

• Ansvarlig: den som produserer 
næringsavfall

• Tilsyn: Fylkesmannen/
Miljødirektoratet



BA-avfall er prioritert områder for 
avfallsforebygging

• utvikle indikatorer for avfallsforebygging 

• samarbeide med bransjen for å spre 
god eksempler på avfallsforebygging 
innenfor bygg- og anleggssektoren 



Materialgjenvinning

• bedre statistikkgrunnlaget

• styrke markedet for sekundære råvarer

• videreutvikle og tydeliggjøre regelverket for å øke nyttig 
bruk av avfall og lett forurensete masser

• metodikk og praksis i tråd med avfallspolitikk og 
sirkulær økonomi ved anskaffelser 



Plast i havet

• stille krav til forbehandling og disponering av masser, for 
eksempel fra sprengning, iblandet plast 



EU des 2017

• Kommer trolig bindende mål for avfallsforebygging 



Noen tanker til slutt

•Komplisert regelverk – bransjestandarder bra

•Felles tilsynsaksjoner 

•NHP viktig motor

•Flere aktører?

Takk for meg!


