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Status 
Bygg- og anleggsnæringen bidrar med 25 % av alt avfall i Norge, og økt fokus på sirkulær økonomi i 
denne næringen vil ha stor betydning nasjonalt. Men byggenæringen, trolig på lik linje med andre 
næringer, har behov for å konkretisere sirkulær økonomi. Byggenæringens landsforening og 
Byggevareindustrien starter nå et arbeid med akkurat det – rett og slett for å sikre at næringen 
legger det samme i de ulike begrepene. Byggenæringen har god oversikt over avfallsproblematikken 
og jobber med den kontinuerlig.  
 
Avfallspyramiden er et godt utgangspunkt når man skal beskrive sirkulær økonomi, der redusert 
avfall bør ha høyeste prioritert, med påfølgende ombruk, material- og energigjenvinning og deponi 
med fallende prioritering.  
 
Tall fra SSB viser at 42 % av byggavfallet materialgjenvinnes, mens målet er 70 %. Utviklingen er 
faktisk fallende der en større andel betongavfall nå legges på deponi pga. usikkerhet mht 
forurensning.  
 
Barrierer 
Forlenget levetid av bygningsmassen har lite fokus hos byggherrer, og utførende velger ofte kun 
"godt nok" og ikke produkter med lang levetid.  
 
Næringen har små insentiver å redusere byggavfallet, og da kanskje spesielt siden materialkostnaden 
er lav i forhold til arbeidskostnaden. Det er rimeligere for entreprenøren å bestille litt ekstra 
materialer i stedet for å bestille eksakte mengder i tilfellet noe går i stykker.  
 
Treavfallet går i dag primært til energigjenvinning i stedet for materialgjenvinning. Dette siden det er 
god pågang på trebaserte avfallsprodukter som eksempelvis flis fra treindustrien til annen industri 
som kan nyttiggjøre slik råvarer.  
 
Vi ser at andelen betong legges på deponi i stedet for å materialgjenvinnes. Her er behov mer 
kunnskap om hvordan betong kan gjenvinnes.  
 

Muligheter 
Økt fokus på forlenget levetid for eksisterende bygg og livsløpsbetraktninger ved valg av nye 
produkter/løsninger vil redusere avfallet. Energieffektivisering av eksisterende bygg er da et tiltak.  
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Mer bruk av offentlig/privat samarbeid (OPS) er et konkret virkemiddel der kvalitetsprodukter velges 
i større grad når entreprenør skal drifte bygget/anlegget. Økt garantitid hos entreprenører vil bidra til 
økt bruk av produkter og løsninger med lang levetid. 
 
Mer kunnskap om betong som avfall vil bidra til at materialgjenvinnings-prosenten kan nås og 
mengden til deponi reduseres. Og det er behov for ny industri som kan nyttiggjøre seg trebasert 
byggavfall. 
 

Oppsummering 
Byggenæringen er klar for videre arbeid med en mer sirkulær næring i samarbeid med 
myndighetene. Et eget program for sirkulær økonomi i byggenæringen kan da være et aktuelt 
virkemiddel. 

 


