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Oslo 28. juni 2019 
 

Materialgjenvinning av betongavfall 
 
NHP-nettverketi er et nettverk i byggenæringen og avfallsbransjen for gjennomføring av 
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP). Nettverket arbeider etter den fjerde 
handlingsplanen siden 2001; NHP4. Målet vårt er at "alt bygg- og anleggsavfall skal søkes 
minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering". 
 
NHP-nettverket ber Miljødirektoratet om raskt å komme med preaksepterte løsninger for 
anvendelse av lettere forurenset betong, eventuelt andre tiltak som kan gjøre forsvarlig 
materialgjenvinning enklere og mer forutsigbart for byggenæringen.  
 
Bakgrunn 
 
Utgangspunktet for NHP var at over 80 % av avfall fra riving, rehabilitering og nybygging gikk 
direkte til deponi på slutten av 90-tallet. Etter oppstart av handlingsplanarbeidet rundt 
årtusenskiftet økte gjenvinningen markant. SSB rapporterte at i 2014 ble 86 % gjenvunnet; 
herunder 55 % materialgjenvinning, 31 % energigjenvinning, mens 11 % gikk til deponi. Siden 
den gang har det dessverre gått nedover med materialgjenvinningen.  
 
SSB rapporterte i april 2019 statistikk for 2017. Den viser en materialgjenvinning på 34 % og 
en deponigrad på 36 %. Det er en markant nedgang i materialgjenvinningen og tilsvarende 
økning i deponigraden. Hovedårsaken til utviklingen er at lettere forurenset betong legges 
på deponi.  
 
Andre miljøkonsekvenser 
 
Siden man i mindre grad anvender f. eks. nedknuste betongmasser som erstatning for ny 
grus og stein, medfører dagens praksis stort behov for transport ut og inn av bygge- og 
anleggsplasser med derav følgende klimagassutslipp og ulemper for naboer, samt mer uttak 
av jomfruelige masser enn det som potensielt kunne vært tilfelle. I tillegg trengs stadig nye 
arealer for deponi av lettere forurensede masser. 
 
Entreprenørens og byggherrens dilemma 
 
Regelverket for anvendelse av resirkulert betong er komplekst. Entreprenører og byggherrer 
er usikre på hvordan de kan anvende de lettere forurensede betongmassene og velger en 
føre-var-handling; en løsning som er forbundet med lav risiko både for miljøet, for kostnader 
og for framdriften i prosjektet. Dette skyldes blant annet at det, sett opp mot prosjektenes 
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framdrift, krever mye tid og ressurser å gjøre nødvendige undersøkelser og konsekvens-
utredninger, og at utfallet er beheftet med mye usikkerhet. Miljøeksekspertene som leies 
inn sliter også med å gi gode anbefalinger om miljøriktige og effektive løsninger til byggherre 
og entreprenør. 
  
Bransjens felles dilemma 
 
Miljørådgiverne og bransjen forøvrig har to problemstillinger som er spesielt utfordrende: 
 

• Grenseverdier for seksverdig krom - Cr(VI) 

• Tolkning av faktaark M|14 
 

Forum for miljøkartlegging har laget Betongveilederen for å kunne avhjelpe situasjonen, men 
det er fortsatt behov for et bedre kunnskapsgrunnlag, spesielt i forbindelse med Cr(VI). Her 
er følgende ønsket: 
 

• Retningslinjer for hvor mange prøver man er anbefalt å ta ut i forhold til 
bygningsareal/betongmengde. 

• Veiledning/ bekreftelse om det er ok å bruke gjennomsnittsbetraktninger når man har 
varierende konsentrasjoner av Cr(VI) i betong i ulike bygningsdeler fra samme bygg (som ikke 
lar seg separere ved riving).  

• Mer spesifikasjon for når det er nødvendig å søke fylkesmannen om godkjenning av 
nyttiggjøringen av betong. Nærmere spesifikasjon av når rivemassene kan nyttiggjøres uten 
søknad. 

 
Faktaark M|14 er relativt klart på nyttiggjøring av råbetong, men mange forstår ikke hvordan 
reglene om overflatelag/avrettingslag skal praktiseres. 
 

• Det er behov for et tydeligere regelverk om hvordan måling av konsentrasjon i 
avrettingslaget og underliggende betong skal skje og om det da skal foretas en 
gjennomsnittsbetraktning for betong og avretting. Videre hvor stor grad av 
detaljering/vurdering skal legges til grunn for en eventuell søknad om nyttiggjøring. 

 
Uklarheter i regelverket skaper usikkerhet for bransjen, og rådgiverne er ikke alltid i stand til 
å gi gode nok råd til prosjektene – noe som medfører at deponering velges som det minst 
risikofylte alternativet. 
 
 
Behov for enklere veiledning som gir forutsigbarhet i prosjektene 
 
NHP-nettverket ber Miljødirektoratet om å komme med konkrete forslag til hva en 
entreprenør eller byggherre kan gjøre med massene når det er kartlagt lettere forurenset 
betong. Forslagene må gjøre det forutsigbart for avfallsbesitter og stimulere til både 
forsvarlig håndtering og høy grad av materialgjenvinning.  
 
NHP-nettverket foreslår at Miljødirektoratet utarbeider et sett med preaksepterte løsninger 
for nyttiggjøring av knust betong. Eksempelvis kunne man akseptere løsninger hvor lettere 
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forurensede betongmasser anvendes over grunnvannstand, på en fiberduk og under et lag 
med asfalt eller betong. Klare parametere for dette bør kunne gis. Klare, preaksepterte 
løsninger som ikke trenger søknad ville løse mange problemer som følger av et ellers 
komplekst regelverk og trange tidsfrister i prosjektene. Preaksepterte løsninger ville dermed 
være et viktig bidrag for å snu den negative trenden i forholdet mellom materialgjenvinning 
og deponering av bygg- og anleggsavfall. 
 
Vi vil tilføye at det hersker noe usikkerhet omkring statistikken. Lettere forurensede masser 
som er akseptert brukt til nyttige formål bør framkomme som materialgjenvunnet i 
avfallsstatistikken. Om dette skjer i dag er uklart, og er noe næringen må ta opp med SSB og 
myndighetene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For NHP-nettverkets medlemmer 

 
Leder 
 
 
 

i NHP-nettverket består av følgende medlemmer:  
Avfall Norge 
Byggenæringens Landsforening (leder i inneværende periode, 2017-2020) 
Elektroforeningen 
Forum for miljøkartlegging og -sanering 
Glass- og fasadeforeningen 
Hovedorganisasjonen Virke 
Maskinentreprenørenes Forbund 
Nelfo 
Norges bygg- og eiendomsforening 
Norsk forening for farlig avfall 
Norsk Industri 
Rådgivende Ingeniørers Forening 
Statsbygg 
Statens vegvesen 
 
Observatører i NHP-nettverket: 
Direktoratet for forvalting og ikt 
Direktoratet for byggkvalitet 
Miljødirektoratet 
Statistisk sentralbyrå 
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