
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Avfallshåndtering 
     på byggeplass

Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder 
avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og 
myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av 
avfallet på byggeplass. Kildesortering er derfor både økonomisk 
og framtidsrettet.
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Ytre miljø 
Kildesortering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig 
måte i stedet for å deponeres. For eksempel kan plastemballasje
bli nye kabeldekkplater mens trevirket kan bli biobrensel. Farlig 
avfall må alltid håndteres separat, slik at dette ikke forurenser 
det øvrige avfallet. Miljøet spares dermed for unødvendige 
belastninger. 

Forskriftskrav
Kapittel 15 i avfallsforskriften krever minimum 60% kildesor-
tering av avfallet på byggeplass, samt at du må lage en avfalls-
plan som skal godkjennes av myndighetene før du kan starte 
arbeidet.  Skal du rive/rehabilitere, må du også få laget en 
miljøsaneringsplan. 

Økonomi
Å levere blandet avfall er dyrt. Sorteres avfallet reduseres 
prisen betraktelig. Her er det mulig å spare store beløp og 
dess mer avfall som sorteres, dess større beløp er det å spare.

Helse og arbeidsmiljø
God avfallshåndtering gir en ryddigere byggeplass og et sikrere 
arbeidsmiljø. Dette reduserer skader og sykefravær.

Avfallstype tonn kg/m2 % kr/tonn  Sum (kr)
Teglstein 37 2,3 9,2 210 7 770
Behandlet trevirke 131 8,3 32,5 400 52 400
Impregnert trevirke 1,4 0,1 0,3 1500 2 100
Papp/papir 9,1 0,6 2,3 175 1 593
EE-avfall 2,1 0,1 0,5 1200 2 520
Skrapjern 25 1,6 6,2 -500 -12 500
Gipsplater 101 6,4 25,1 760 76 760
Plast 7,6 0,5 1,9 3026 22 998
Mineralull 5 0,3 1,2 980 4 900
Isopor 2,6 0,2 0,6 1550 4 030
Farlig avfall 0,33 0,02 0,1 25152 8 300
Restfraksjon 81 5,1 20,1 980 79 380
Sum 403,1 25,5 100  250 250
Containerleie     70 051
Transport     163 859
Avfallskostnader totalt     484 160

FIRE GRUNNER TIL Å KILDESORTERE PÅ BYGGEPLASS

PENGER Å SPARE

Veidekke Entreprenør AS var entreprenør for boligprosjektet 
Alfheim i Asker, som består av 104 leiligheter, butikker i første
etasje, samt parkeringsanlegg i kjeller.  Prosjektet er på 15.800 m2

BTA. Gips ble levert som precut, men pga. at endel gips ble
fraktet inn i bygget i råbyggfasen, ble den våt og måtte kasseres.
Derfor er gips-tallene høye til tross for precut.  

En ivrig grunnarbeider som hadde overoppsyn med kildesor-
teringen har æren for lav restavfallsmengde.

Prosjektet oppnådde 80% sorteringsgrad.  Det kostet 170.000 
å levere de sorterte fraksjonene, mens de 20% restavfall 
kostet 80.000 å levere.  I tillegg kommer transportkostnader 
og containerleie.

Farlig avfall 0,1%

Restfraksjon 20,1%

Teglstein 9,2%

Mineralull 1,2%
Plast 1,9%

Gipsplater 25,1%

Papp/papir 2,3%

Behandlet trevirke 32,5%

Kildesortert ved boligprosjektet Alfheim i Asker

Impregnert trevirke 0,3%
EE-avfal

l 0,5%Skrapjern 6,2%

Isopor 0,6%

Egen beholder for farlig avfall
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1. Beregn avfallsmengder

Beregn hvilke avfallsmengder og -typer du kan forvente å få i 
ditt prosjekt. Å vite eksakt hvor mye avfall som vil oppstå er 
ikke mulig, men et anslag vil gi deg et godt utgangspunkt for 
den videre planleggingen. Tabellen under er utarbeidet av SSB. 

NI TIPS FOR BEDRE AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS

Bruk tallene som utgangspunkt for å beregne avfallsmengder 
og -typer.  Vær varsom med å stole blindt på tallene da avfalls-
mengdene vil variere fra prosjekt til prosjekt.  Trolig er tallene 
for riving av mindre bygg og større bygg litt for lave, mens 
tallene for nybygg, mindre bygg og større bygg kanskje er litt 
for høye. Egne erfaringstall er gull verd, så ta vare på dem!

2. Kontakt gjenvinningsselskap

Priser og kompetanse i gjenvinningsbransjen varierer. Hent 
derfor inn tilbud fra fl ere fi rma. Oversikt over selskapene 
fi nner du under «Avfallsbehandling og -gjenvinning» eller 
«Containere» på Gule Sider. (Mange større virksomheter har 
inngått samarbeidsavtaler med ett bestemt gjenvinnings-
selskap, som man fortrinnsvis skal benytte).

Gjenvinningsselskapene sitter på relevant kunnskap som vil 
komme godt med i planleggingen av avfallshåndteringen. De 
har bl.a. oversikt over avsetningsmuligheter for ulike avfalls-
typer.

Ved valg av gjenvinningsselskap bør du legge vekt på kompe-
tanse og hvordan de kan følge opp prosjektet. Krev måned-
lige avfallsstatistikker og at avviksmeldinger skal sendes 
umiddelbart dersom gjenvinningsselskapet mener sorteringen 
er for dårlig (underkjenner en eller fl ere containere).

Forventede avfallsmenger i kg pr kvadratmeter for ulike typer bygg (Kilde: SSB 2005).    
MTB= Med tyngre bygningsmasser

                          Nybygging                     Rehabilitering                         Riving  
  Mindre bygg   Større bygg   Andre bygg      Mindre bygg   Større bygg    Andre bygg      Mindre bygg   Større bygg   Andre bygg
Tyngre bygningsmaterialer 11,1  12,7  8,0  69,3  77,1  54,9  251,1  497,2  754,7 
Forurenset tegl og betong 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  12,7  12,6  65,8  22,5 
Trevirke 18,2  8,0  3,8  17,9  9,7  6,8  126,7  14,6  29,6 
Impregnert trevirke 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,4  0,2  0,4 
Metaller 0,3  1,7  0,8  0,0  9,0  4,5  9,3  20,7  72,4 
Gips 3,3  4,7  1,7  0,0  5,3  2,2  1,5  5,4  1,1 
Isolasjon 0,1  0,2  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,2  0,0 
Glass 0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  0,0  0,2  0,4  0,2 
Plastfolie 0,5  0,3  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
Papp og papir 0,6  0,6  0,2  0,0  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0 
EE-avfall 0,3  0,0  0,0  0,4  0,6  0,2  1,1  0,8  1,8 
Farlig avfall 0,0  0,0  0,3  0,0  0,2  0,1  0,5  0,1  1,1 
Asbest 0,0  0,0  0,0  0,1  0,6  2,1  0,8  0,4  1,1 
Annet 0,0  0,0  1,7  0,0  0,1  0,0  0,2  0,0  0,0 
Blandet / Rest - avfall 21,6  13,3  12,0  51,9  34,2  23,3  61,4  34,1  28,0 
Sum avfall MTB 56,1  41,6  28,5  139,6  137,6  107,3  466,8  639,8  913,0 

Kabler er ee-avfall som alltid skal sorteres ut.

Plasser containerne samlet på et sentralt sted på byggeplassen.
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3. Hva skal sorteres ut?

Få hjelp av gjenvinningsselskapet til å velge hvilke avfalls-typer 
som skal sorteres ut og hvordan det skal gjøres. Bruk mengde-
beregningene som utgangspunkt. Hva som skal sorteres ut 
vurderes ut fra mengder og typer avfall samt tilgjengelig plass 
for containere. I et byggeprosjekt vil avfallsfraksjonene variere 
med byggefasene (for eksempel i begynnelsen mye betong, 
på slutten mye emballasje (papp og plast)), se illustrasjonen 
nederst på siden.

Elektrisk og elektronisk avfall, samt annet farlig avfall (maling-
spann, fugemassepatroner, spraybokser mm) skal ALLTID sor-
teres og leveres til godkjent mottak.  Slikt avfall oppstår på alle 
bygg- og riveplasser, og det er forbudt å kaste dette i blandet 
avfall. Husk at farlig avfall skal deklareres!

Normalt er betong/tegl, trevirke, metaller og gips de største 
avfallstypene. Vanlige lette avfallstyper er papp/papir og plast. 
Undersøk mulighetene for å levere rester av f.eks. isolasjon og 
gips tilbake til leverandør.  Alle typer avfall oppstår ikke i alle 
byggefaser.  Avpass derfor antall og størrelsen på containerne 
etterhvert som prosjektet skrider fram.

Ved riving og rehabilitering bør du vurdere om det fi nnes 
produkter og materialer i bygget som kan ombrukes. Under-
søk om det fi nnes et marked for brukte dører, vinduer,  VVS-
utstyr og lignende i ditt nærmiljø.

Faser i byggeprosjektet

Utgraving Grunnarbeid Råbygg Utv. kledning Innv. kledning Innredning

Jord og stein

Farlig avfall

Betong

Metall

EPS

Takbelegg

Gips

Isolasjon

Plast

Tre

Glass

EE-avfall

Papp

Farlig avfall skal alltid sorteres ut. Bruk spesialcontainere!

Illustrasjon av hvilke avfallstyper som kan oppstå i et byggeprosjekt, og i hvilke faser avfallet oppstår.

Sortering av gips blir satt i system på Østlandet og noen andre steder i landet i løpet av kort tid.
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4. Lag avfallsplan og evt. miljøsaneringsplan

Avfallsforskriften krever at det skal utarbeides avfallsplan ved
• nybygging over 300 m2 
• riving og rehabilitering 100 m2 
• kontruksjoner/ anlegg som genererer mer enn 10 tonn  
 avfall
Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal sorteres på byggeplass. 

Kravet om avfallsplan gjelder selv om tiltaket ikke er bygge-
meldingspliktig.  Bakerst i denne veilederen fi nner du en 
sorteringsveileder som gir anvisninger om hvordan avfall skal 
sorteres. Avfallsplanen gir en grei oversikt over hvordan av-
fallet skal håndteres i ditt prosjekt. Denne oversikten gjør det 
lettere å utnytte de økonomiske og miljømessige besparelser 
som ligger i en godt planlagt avfallshåndtering. Sett konkrete 
mål for hvor stor andel av avfallet som skal kildesorteres. 
Planlegging av avfallshåndteringen bør ses i sammenheng med 
planer og tiltak som sikrer arbeidsmiljø og sikkerhet, samt 
rent, tørt bygg-konseptet (RTB). Avfallsplan og miljøsanerings-
beskrivelse sendes kommunen til godkjenning.

Ved riving og rehabilitering skal det også lages en plan for 
miljøsanering. Denne planen skal sikre at miljøfarlige og giftige 
stoffer kartlegges og fjernes før rivearbeider settes i gang.

5. Kontraktfesting

Dersom det benyttes underentreprenører bør avfalls-
håndteringen kontraktfestes med disse. Kontraktene bør 
inneholde sanksjoner dersom avfallet ikke håndteres i 
henhold til planene.

Når det brukes underentreprenører så sørg for at feil 
håndtering av avfallet får konsekvenser som for eksempel 
bøter eller viderefakturering.  Vær streng på at alle rydder 
etter seg selv, ikke la noen gå å rydde etter andre. Ta bilder 
ved feilsortering for å dokumentere.

Blanketten plan for avfallsdisponering og blanketten for miljøsaneringsbeskrivelse for bolig 
og fritidsbebyggelse under 400 m2. Kan lastes ned fra www.sft.no.  Dette er regneark med 
mange innebygde hjelpefunksjoner til utfyllingen. Miljøsaneringsbeskrivelse for andre og 
større bygninger må utarbeides av erfaren miljøkartlegger.

Kombinasjon av en tung fraksjon (gips) og en lett fraksjon (plast) en en container.
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6. Planlegg byggeplassen

Når det er bestemt hvilke avfallstyper som skal sorteres ut 
er det viktig at det velges rett type og antall containere - og 
at det settes av plass til disse på riggområdet. Lag en riggplan, 
hvor bl.a. rekkevidde for kraner, og containerne er innplassert, 
se fi gur til høyre. Er byggeplassen liten kan det være aktuelt 
med containere med fl ere rom eller bruke plastsekker som 
“I sekk”. (Bilde nedenfor)

Vanligvis lønner det seg å plassere containerne samlet og 
merke dem godt. Pass på at du har nok oppsamlingsenheter 
som traller og sekker inne i bygget, sorteringen må begynne 
allerede her. Planlegg også transportveier for avfallet (heis, 
kran, traller, nedløpsrør).

 Ved rehabiliteringsprosjekter i tett bybebyggelse kan det 
være vanskelig å få plass til containere på gategrunn.  Da kan 
sortering og mellomlagring av fraksjoner innendørs være en 
løsning, i påvente av container.

7. Informasjon

Alle ansatte på byggeplassen må informeres om avfalls-
håndteringen. Sett klare regler for avfallshåndteringen fra 
starten av prosjektet. Ta utgangspunkt i avfallsplanen og 
informer alle om denne. Gjør det klart hva som kan kastes i 
hvilken container. Bruk plakater og symboler på møtet og på 
containere for å unngå språkproblemer.  Avfall skal alltid være 
et punkt på byggemøtene.  Dersom du har satt deg et mål 
om f.eks. maks 30% restavfall, må du ligge godt foran dette 
gjennom hele prosjektet, fordi sorteringsgraden ofte går ned i 
sluttfasen (pga dårlig tid på slutten, samt generell opprydding 
på byggeplassen).

Gjør sorteringen til et positivt tiltak blant de ansatte. 
Gjenvinningsselskapene bistår gjerne med informasjon og 
informasjonsmateriell. Sett gjerne i gang konkurranser og 
premier gode resultater. Gjenta budskapet om sortering av 
avfall på vernerunder, møter og lignende.

Riggplan med kranenes aksjonsradius og containerplassering inntegnet (kilde: PEAB)

“I sekk” er et nytt system for kildesortering av avfall på mindre byggeplasser.
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8. Oppfølging

Sett av tid til å følge opp avfallshåndteringen gjennom hele 
prosjektet. Sørg for at det er nok traller og sekker i bygget og 
hold transportveiene frie.

Få oppdatert informasjon om avfallsmengder og oppnådd 
sorteringsgrad fra gjenvinningsselskapet underveis. Bruk 
denne informasjonen aktivt overfor medarbeidere slik at 
fokus på - og motivasjon til kildesortering opprettholdes. 
Premier gode resultater med bonus/kake el. Informasjon fra 
gjenvinningsselskapet er også nødvendig dokumentasjon ved 
kontroll fra kommunen.

Vurder også å få med gjenvinningsselskapet på en vernerunde 
for å få tips til forbedring av avfallshåndteringen underveis.

9. Evaluering og sluttrapport

Hvordan gikk egentlig avfallshåndtering i prosjektet ditt, i 
forhold til planlagt ?

Lag sluttrapport for avfallshåndteringen når prosjektet er 
ferdig, og send denne inn til kommunen. Ta med positive og 
negative erfaringer til neste prosjekt. Ta vare på erfaringstall, 
f.eks. hvor mye avfall oppsto per kvm BTA, hvor stor andel av 
avfallet ble sortert og avfallskostnader.

1 Beregn avfallsmengder
 Beregn hvor mye- og hvilke avfallstyper som vil  
 oppstå i ditt prosjekt.

2 Kontakt gjenvinningsselskap
 Sjekk priser og kompetanse. Still krav til opp- 
 følging gjennom byggeprosessen, bl.a. ved 
 månedlige avfallsstatistikker og rask tilbake-
 melding om containere underkjennes.

3 Hva skal sorteres ut?
 Vurder kildesortering mot sentralsortering 
 sammen med gjenvinningsselskap ut fra  
 tilgjengelig plass for containere, hva de kan ta  
 imot, mengde og typer avfall. Forslag til 
 prioritering av avfallstyper som sorteres ut:
 - Farlig avfall og EE-avfall
 - Tungt avfall (betong/tegl, metall, trevirke og gips)
 - Lett avfall (papp, papir, plast, isolasjon)
 Undersøk muligheter for ombruk ved rivings- og  
 rehabiliteringsjobber.

4 Lag avfallsplan og evt. miljøsaneringsplan
 Lag avfallsplan for prosjektet og miljøsanerings- 
 plan ved riving og rehabilitering. Bruk gjerne SFT’s
 skjema. Miljøkartlegging skal gjøres av erfaren 
 miljøkartlegger.  Ved riving/rehab av boligprosjekter 
 over 400 m2 og andre bygg over 300 m2 må det  
 lages grundige miljøkartleggingsrapporter. 
 Se planene i sammenheng med HMS-arbeidet.  
 Planene sendes kommunen for godkjenning.

5 Kontraktfesting
 Inngå forpliktende kontrakter med under-
 entreprenører om kildesortering.

6 Planlegg byggeplassen
 Velg riktig type containere og sett av plass til  
 disse i riggplan. Planlegg transportveier for 
 avfallet. Sørg for å ha nok oppsamlingsenheter  
 inne i bygget.

7 Informasjon
 Informer egne ansatte og underentreprenørene.  
 Gjør det klart hva som kastes hvor. 
 Bruk plakater og symboler på containere. 
 Bruk ev. positive virkemiddel som konkurranse, 
 premiering el. Gjenta budskapet på vernerunder,  
 møter og lignende.

8 Oppfølging
 Følg opp avfallshåndteringen underveis i pro-
 sjektet. Få informasjon fra gjenvinningsselskapet. 
 Feil håndtering av avfallet skal ha konsekvenser  
 som for eksempel bøter eller viderefakturering. 
 Ta bilder for å dokumentere.

9 Evaluering og sluttrapport
 Lag sluttrapport som sendes kommunen. For  
 egen del noterer du positive og negative  
 erfaringer til neste prosjekt.  Ta vare på nyttige  
 erfaringstall.

SJEKKLISTE
for bedre avfallshåndtering
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Til bruk på byggeplass for alle som har ansvar for planlegging og praktisk håndtering av bygg- og anleggsavfall. (Se punkt 4 foran)
Uthevet tekst er lovpålagt sortering og krever spesialbehandling.

Tunge bygningsmaterialer
Hva: Betong og tegl uten forurensning (uten f. eks. oljeforurensninger og PCB), armert betong, blandet betong og tegl  
 samt andre (siporex, ytong, leca, m.m.).
Hvordan: Knust betong (uten armeringsjern) kan ombrukes til interne anleggsveier, tilbakefyllingsmasser, bærelag i veier mm.  
 Mobilt knuseverk kan brukes, men betongen kan ikke inneholde PCB.  Det er billigere å levere betongdeler som er  
 mindre enn én meter i lengde. Teglstein murt med kalkmørtel kan ombrukes.
Bruk: Ombruk på egen eller annen godkjent byggeplass, til godkjent mottak for materialgjenvinning, fyllmasse på godkjent  
 deponi.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15. Bakkeplanering krever rene fraksjoner og godkjenning hos fylkesmannen 
 (forurensningsforskr. kap 4).  (Bakkeplanering er uønsket pga. at bekker legges i rør og naturmang foldet reduseres).

Forurenset tegl / betong
Hva: Betong kan være forurenset med f.eks olje eller PCB-holdig maling, fugemasse, murpuss eller avrettingslag.  Analyse  
 skal foretas der det er grunn til å tro at det kan fi nnes PCB eller olje. 
Hvordan: Leveres til godkjent mottak.
Bruk: Farlig avfall som ikke skal ombrukes.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15, produktforskr. kap 3.

Asfalt
Hva: Asfalt uten tjære eller PCB.  Tjære ble brukt i asfalt helt fram til 1970, men i hovedsak fram til  50-årene.  PCB ble  
 brukt til veimerkingsmaling mellom ca. 1950 og ca. 1980.
Hvordan: Fresemasse og asfaltgranulat (knust fl akmasse) må analyseres for evt. innhold av PCB eller tjære.
Bruk: Asfalt kan gjenvinnes og ombrukes, som asfalt eller blandet med knust betong til bærelag i veier. Eller leveres til  
 godkjent mottak.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15, forurensningsforskriften kap 24.

Trevirke
Hva: Rent konstruksjonstrevirke uten maling, beis, impregnering osv.
Hvordan: Kan ikke inneholde sponplater, laminater eller trevirke med sementrester Bør ikke ineholde ikke-magnetiske 
 metaller som bly og aluminium.
Bruk: Ombrukes som trematerialer, eller brukes som brensel.
Lovverk: Avfallsforskriftens kap 9 (om forbud mot deponering), kap 15.

Hva: Overfl atebehandlet trevirke.
Hvordan: Behandlet trevirke (malt, beiset, lakkert): Bør ikke ineholde ikke-magnetiske metaller som bly og aluminium.
Bruk: Leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning eller energiutnyttelse.  Evt. ombruk privat eller bruktutsalg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15.

Hva: Limt trevirke.
Hvordan: Limt trevirke (sponplater, fi nerplater, fi berplater): Grove metalldeler over 0,5 kg skal være fjernet. 
Bruk: Leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning eller energiutnyttelse.  Evt. ombruk privat eller bruktutsalg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 15.

SORTERINGSVEILEDER
Håndtering og sortering av bygg- og anleggsavfall. 
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Impregnert trevirke
Hva: CCA- og kreosotimpregnert trevirke.
Hvordan: CCA- og kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og skal sorteres som egen fraksjon, deklareres og leveres til  
 godkjent avfallsanlegg.  Nyere, kobberimpregnert trevirke klassifi seres ikke av SFT som farlig avfall, men avfalls-
 mottakene skiller som regel ikke på dette.
Bruk: Spesialbehandling hos godkjent forbrenningsmottak. Ikke tillatt å bruke om igjen!
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11, SFT faktaark TA –2166/2006 - forbudt med gjenbruk av impregnert trevirke.

Metaller
Hva: Jern, bly, tinn, kobber, aluminium, sink og stål.
Hvordan: Jo bedre sortering og renere fraksjoner, desto bedre pris hos gjenvinningsselskap.  På mindre byggeplasser kan alle  
 metallfraksjonene (unntatt bly) leveres i samme container. 
Bruk: Ombruk, materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og 15

Gips
Hva: Gipsplate-kapp fra nylegging, gipsplater fra riving og rehabilitering
Hvordan: Gips sorteres som egen fraksjon, oppbevares tørt - helst i spesialcontainere. Nyordning med innsamling av gips  
 kommer i gang i 2009 på Østlandet og noen andre steder. 
Bruk: Materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 9.

Mineralull
Hva: Mineralull.
Hvordan: Kapp ved nylegging legges rett i egnet sekk, slik at den ikke blir forurenset.  Brukt og uren mineralull legges i 
 restavfall og leveres deponi.
Bruk: Ny og ren isolasjonskapp brukes til dytting eller returneres til produsent i egne retursekker. Brukt, ren mineralull  
 kan ombrukes hvis du fi nner en mottaker.
Lovverk: 

Glass
Hva: Norskproduserte isolerglassvinduer fra 1965-1975 inneholder PCB.
 Utenlandsk produserte fra før 1980 inneholder PCB.
 Umerkede vinduer må ansees som PCB-holdige inntil det er tatt analyse, eller at vinduene åpenbart er fra etter 1980.
 Koblede vinduer (ikke isolerglass).
Hvordan: Isolerglass med PCB skal leveres hele, stablet og stroppet på glassmesterpall til godkjent mottak for PCB.
 PCB-fritt glass sorteres i egen container, rammemateriale behandles særskilt. 
 Gamle vinduer (før 1920) med ujevnt glass er ettertraktet i bruktsammenheng. 
Bruk: Ombruk eller materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 14, 11 og 15.  §3.

Mykplast
Hva: Klar folie, farget folie.
Hvordan: Klar plastfolie og farget plastfolie (LDPE) uten stroppebånd eller andre forurensinger (diffusjonssperreplast og etiketter 
 tillates) sorteres i egen mykplastfraksjon.  Du får bedre pris dersom du sorterer helt klar folie og farget folie i 
 to separate fraksjoner.
 Andre plastfraksjoner kan sorteres etter nærmere avtale med avfallsmottaket.
 Plastcontainerne bør stå tørt.  Tilgriset returplast legges i restavfallscontainer.
Bruk: Leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Forurensningsloven, produktkontrolloven. Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.
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Hardplast
Hva: Flasker, kanner og brett
Hvordan: Flasker, kanner (tomme og tørre) sorteres i egen hardplastfraksjon i plastsekker.
Bruk: Leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Forurensningsloven, produktkontrolloven. Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.

Skumplast
Hva: EPS (“isopor”, isolasjonsplater som består av hvite kuler).
 XPS (plater med glatt overfl ate, ofte blå eller rosa).
 PUR (brunt eller gult skum i sandwich-elementer, rundt dører og vinduer, kjølerom, mm).
 EPS emballasje sorteres ut i sekker (I sekk kan brukes). Mange skumplasttyper kan inneholde både fl uorholdige 
 gasser og bromerte fl ammehemmere dersom de er produsert før 2001. 
Hvordan: Skumplast med fl uorgasser er farlig avfall, og må tas ut av bygget i mest mulig hele enheter.  Leveres  
 til godkjent mottak som destruerer fl uorgasser og evt. fl ammehemmere.
Bruk: Leveres til destruksjon.  EPS-emballasje leveres til materialgjenvinning.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11 og produktforskriften § 6-19.

Papp og papir
Hva: Papp, emballasjekartong og vanlig papir.
Hvordan: Papp og papir sorteres i egen lukket container eller ballpresse, evt. som en blandet papp/papirfraksjon. 
Bruk: Retur av ren emballasjepapp til leverandør. Eller til mottak for material- eller energigjenvinning.
Lovverk: Bransjeavtale mellom materialselskap og Miljøverndepartementet.

Takbelegg
Hva: Plastbaserte takbelegg (Protan, Sarnafi l ol.).
Hvordan: Rent kapp fra tekking med plastbasert takbelegg sorteres i egne sekker på byggeplass og returneres produsenten.  
 Brukt belegg kan også leveres produsenten hvis det er rengjort.
Bruk: Til materialgjenvinning eller deponering.
Lovverk: 

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
Hva: Produkter som er avhengige av elektriske strøm (alt med ledning eller batteri).
Hvordan: Seks fraksjoner:
 1. Større, robuste enheter
 2. Mindre eller knuselige enheter (husk batterier fra håndverktøy!)
 3. Kabler
 4. Lysrør (Legges i spesialkasse)
 5. Andre lyskilder (må emballeres så de ikke knuser!)
 6. Røykdetektorer
 Se også folder på www.byggemiljo.no
Bruk: Leveres hele til godkjent mottak for EE-avfall.  
Lovverk: Avfallsforskriften kap 1 og 3.

Farlig avfall
Hva: Farlig avfall oppstår ved riving, rehabilitering og nybygging. Ved riving og rehabilitering skal det lages en miljøsanerings-
 plan som beskriver hvilke typer som fi nnes. Det kan være asbest, rørisolasjon, pcb-holdige produkter osv. 
 Ved nybygging vil kasserte restprodukter - rester av maling og lakk, fugemassepatroner osv., lysrør og sparepærer -  
 måtte håndteres som farlig avfall. Listen er ikke uttømmende – er man i tvil om noe er farlig avfall skal det håndteres  
 som farlig avfall inntil det motsatte er bevist.
Hvordan: Alt farlig avfall skal samles inn og lagres separat under tak i godkjent emballasje på byggeplassen. I forbindelse med  
 henting skal farlig avfall deklareres og byggeplassen skal beholde en gjenpart av deklarasjonsskjemaet i egen perm/ 
 arkiv. Den aktøren som henter farlig avfall skal ha tillatelse til innsamling.
 Se veileder for farlig avfall, www.byggemiljo.no
Bruk: Farlig avfall skal i hovedsak tas ut av kretsløpet og destrueres eller energigjenvinnes i godkjente anlegg.
Lovverk: Avfallsforskriften kap 11, asbestforskriften, produktforskr. kap 5.



Her fi nner du mer informasjon om...

Avfallsplaner i byggesaker www.sft.no/tema____3304.aspx
Bygg og miljø www.byggemiljo.no 
Byggesak i kommunene www.byggesak.com

Farlig avfall www.nffa.no
Elektrisk og elektronisk avfall www.renas.no og www.evm.no og www.elretur.no 
Emballasje www.grontpunkt.no
Gjenvinningsselskaper www.gulesider.no
Miljøsanering www.miljosanering.no 
Håndbok i miljøsanering av bygninger www.nmf.no  

Handlingspakke for kildesortering www.nmf.no
Kildesortering www.loop.no
Lover og forskrifter www.lovdata.no

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall  www.byggemiljo.no
Standard Norge  www.standard.no

PCB www.pcb.no og www.ruteretur.no
Statens bygningstekniske etat www.be.no
Rent, tørt bygg www.rif.no

Brosjyren er utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
Nettverksleder: Eirik Wærner (RIF /  Hjellnes Consult as)  eiw@hjellnesconsult.no Tlf. 9586 5272  
http://www.byggemiljo.no

Nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall består av følgende organisasjoner:

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R S  F O R E N I N G




