
▪ Hva er restavfall

▪ Avfallsstatistikk fra SSB

▪ Hva består restavfallet av

▪ Kostnader 

▪ Lønnsomhet ved kildesortering 

▪ Hvor ender de ulike delene av restavfallet

▪ Hva kan vi gjøre for å redusere restavfallet. Lønner det seg?

Hva kan gjøres for å redusere restavfallet



▪ En eller flere avfallstyper som sitter sammen

▪ Forurensede fraksjoner (ikke FA) 

▪ Det som blir igjen etter sortering av andre fraksjoner

▪ Varen består av ulike avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må 
sorteres før gjenvinning.

Hva er restavfall



▪ Restavfall med gips

▪ Restavfall med isolasjon (stein- eller mineralull)

▪ Begge disse er ca 50% dyrere enn «vanlig restavfall»

Hva er restavfall



▪ Avfallsmengden fra den norske BA-bransjen har økt fra 1,54 millioner tonn i 1998 til 
1,89 millioner tonn i 2017 og står for 25% av den totale avfallsgenereringen i Norge

Avfallsmengder



Avfallsstatistikk fra bygg og anlegg 2017



Kolonne1 Avfallsbehandling i alt
Levert til 
materialgjenvinning Energiutnyttelse Levert til deponering

Annen 
behandling/uspesifisert

Materialtyper i alt 1896557 647471 548695 689541 10848

Trevirke 253529 0 252790 739 0

Papir og papp 21228 19360 3 242 1623

Plast 8040 2888 4168 983 0

Glass 8489 7092 931 466 0

Metall 98589 98589 0 0 0

Gips 74534 41371 0 33163 0

EE-avfall 8452 7026 635 0 791

Tegl og betong 702325 259919 0 442406 0

Forurenset tegl og betong 171942 0 0 171942 0

Annet avfall 22069 1433 191 20444 0

Blandet restavfall 284010 0 281333 2677 0

Asfalt 201971 201971 0 0 0

Farlig avfall 41379 7822 8644 16479 8434

Avfallsstatistikk fra bygg og anlegg 2017



▪ Kvalitetssikres og sorteres til ulike fraksjoner som går videre til material- eller 
energigjenvinning. Det som ikke kan gjenvinnes deponeres

▪ Det vil være viktigere å få de utvalgte fraksjonene så rene som mulig, istedenfor å 
bruke tid på å demontere sammensatte produkter som kanskje ikke er egnet til 
materialgjenvinning eller ombruk uansett. 

Behandling av restavfall



▪ Resultater fra Hjellnes Consult sin plukkanalyse gjennomført hos Norsk Gjenvinning på Alnabru 

▪ 30 x 10m3 containere fra 29 ulike byggeplasser ble analysert

Plukkanalyse restavfall



 

 

Figur 1 Bilder fra plukkanalyse hos Norsk Gjenvinning mars 2019. Bildet til venstre viser det 

representative avfallet spredt utover fast dekke før det er sortert. Bildet til høyre viser en 

sortert beholder med treavfall med en smarttelefon som  

Plukkanalyse restavfall levert anlegg



Resultat av plukkanalyse
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▪ Levert 1000 kg restavfall med tonn pris kr 1500

av dette er 300 kg trevirke til tonn pris kr 750

Tar ut trevirke (27,6% i plukkanalyse fra BA)

- 700 kg restavfall - kostnad kr 1050

- 300 kg trevirke - kostnad kr 225

- Totalt 1050 + 225 = 1275

▪ 225 kr spart på 1 tonn avfall

Inntjening ved sortering



Hindre at avfall oppstår

Tabell 1 Avfall Norge sin antagelse angående hvor avfallsfokuset er i dag i løpet av et byggeprosjekt, og hvor det bør være i 

fremtiden for et best mulig avfallsregnskap. 

Hvor i prosjektet? I dag Ideelt 

Designerfasen (prosjektering) 5% 60% 

Innkjøpsfasen (kravstillingene) 15% 30% 

På byggeplass (sorteringsløsningen) 79% 15% 

Etterkontrollen (byggherre) 1% 5% 

 



Skreddersøm på byggeplassen


