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Bygg- og anleggsavfall

ved Sverre Valde, daglig leder i Nomiko AS

Mob. 92260093, e-post: sverre@nomiko.no

Vi ser på:

• Noen fraksjoner ansatte på 
avfallsmottak ofte er usikre på

• Funn fra Nomiko-rapporten om 
bygg- og anleggsavfall fra mindre 
prosjekter

Asbest – farlig avfall

• Kan finnes i alle bygg og anlegg som er 
oppført eller rehabilitert før 1986

• Særlig benyttet i perioden 1950-1980

Asbest – benyttet i flere tusen produkter Gulvbelegg - to typer

Vinylbelegg – farlig avfall

• Laget av plast. Tilsatt kjemikalier

• Farlig avfall. Kan inneholde 
ftalater, klorparafiner, PCB, mv.

• Frem til 1986 kan asbest 
forekomme (også i limet)

Linoleumsbelegg – ordinær avfall

• Laget av linolje. Naturprodukt

• Homogent materiale (ett lag) og 
et trådnett under

• Normalt ikke farlig avfall

• Frem til 1986 kan asbest 
forekomme (også i limet)

Lim under belegg kan inneholde PCB (frem til 1980) og asbest (frem til 1986)
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Isolasjon med KFK-/HKFK-gass - farlig avfall
• XPS-plater som isolasjon under, 

rundt og i bygg og anlegg som kan 
inneholde KFK-/HKFK-gass

• Byggskum 

• Håndteres helt (må ikke knuses)

Isolasjon med KFK-/HKFK-gass – farlig avfall
• KFK frem til og med 1991. HKFK frem til og med 2003 (i isolasjon)

• Samme sluttbehandling 

Kartlegging av materialstrømmer fra små og 
mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter

Bestillingen fra NHP-nettverket:

1. Gjennomføre en analyse av volum og 
materialstrøm fra prosjekter med mindre 
areal enn kravet til avfallsplan. Det vil si 
nybygg og påbygg til og med 300 kvm 
(bruksareal) og riving og rehabilitering til og 
med 100 kvm.

2. Kartlegge hvor avfallet går i dag og hvilke 
typer anlegg som mottar dette avfallet.

Vår store utfordring

Det fantes ikke empirisk data

• I 2015 ble det produsert 
ca. 11,1 millioner tonn 
avfall i Norge

• Avfall fra byggeaktivitet 
utgjør ca. 1,79 millioner 
tonn, som utgjør 16,1 % av 
den totale avfallsmengden 
i Norge

Total byggavfallsmengde i Norge

Sortering på gjenvinningsstasjon 
(kommunalt mottak)

Sekkeløsning

Byggmester eller byggherre 
kjører selv til gjenvinningsstasjon

Container

Sentralsortering

Gjenbruk

Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

Deponi
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Resultater fra rapporten

• Empirisk data fra mindre prosjekter er nå 
sammenstilt

• Det er som oftest byggmestere som sørger for 
transport og levering av avfall fra mindre 
prosjekter

• Mer enn 1/3 av byggavfallet kommer fra mindre 
prosjekter

• Godt over halvparten av byggavfallet fra mindre 
prosjekter og mer enn 1/4 av det totale 
byggavfallet i Norge leveres til kommunale 
mottak

Resultater fra rapporten – kommunale mottak

• Innhentet data fra 12 selskaper 
som dekker 46,1 % av landets 
innbyggere

• Ved omregning til alle landets 
innbyggere blir det levert 483 000 
tonn med byggavfall til 
kommunale mottak

• 13,9 % av dette er farlig avfall

• 85 % av dette avfallet sorteres! Sorterte fraksjoner
85 %

Restavfall
15 %

Byggavfall til kommunale mottak

www.avfallskurs.no – våre byggeklosser

Byggavfall Avfallsbransjen

Miljøkart-
legging, 
nivå 1

Byggavfall og 
avfallsplaner

Miljøkart-
legging, 
nivå 2

Miljøkart-
legging, nivå 
2, asbest

Farlig avfall, 
nivå 2

Farlig avfall, 
nivå 1

Asbest for 
ansatte på 
avfalls-
mottak

Byggavfall 
for ansatte 
på avfalls-
mottak


