
Utbyggerne bak initiativet 

Bakgrunn for fellesinitiativet

Det oppstår omkring 1,8 mill tonn avfall fra byggeaktivitet årlig i Norge. Dette er ca 14 % av 
alt generert avfall i Norge. Ca 635 000 tonn av dette kommer fra nybygg. Det utgjør ca 5 
% av de totale avfallsmengdene i Norge. I tillegg oppstår avfall under produksjon av  
byggevarer til byggeplasser (betegnes som industriavfall) og den samlede avfallsmengden 
er med det enda høyere. 
  
Formål

Avfallsfrie byggeplasser handler om å utvikle en produksjon som ikke genererer avfall,  
hverken på byggeplass eller ute hos produsent. Dette fordrer et samspill mellom  
byggherrer, entreprenører og leverandører/produsenter.
    For å kunne stille realistiske krav er det viktig å legge til rette for at slike løsninger blir  
tilgjengelige framover, noe dialog med markedet og offentlige støtteordninger kan bidra til.  
Avfallsfrie byggeplasser vil være et viktig bidrag fra bransjen for at Norge skal klare sine  
forpliktelser i Paris-avtalen.

Veiledende kunngjøring fra fellesinitiativet  
for avfallsfrie byggeplasser:

- krav om avfallsfrie byggeplasser fra 2022 



Kravet

Utbyggerne bak fellesinitiativet vil stille krav om løsninger som kan oppfylle ambisjonen om 
avfallsfrie byggeplasser. Det vil stilles krav om at det tas i bruk ny teknologi, prosesser og 
produktløsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser etterhvert som det blir  
tilgjengelig på markedet. I første omgang begrenser vi fellesinitiativet til avfall fra nybygg, 
industriell produksjon til nybygg og emballering. 

Systemgrenser for avfallsfrie byggeplasser

• Avfallsfrie byggeplasser omfatter både avfall fra byggeplass og produksjon  
av materialer til byggeplass (industriavfall). 

• Avfallskravene i prosjektet er i første omgang begrenset til følgende utvalgte fraksjoner: 
Trevirke, gips, metaller, papp, og plast.

• Gjeldende lov og forskrift for avfall og forurensning skal følges.
• Måling av resultat avsluttes når bygget overleveres til bruker.

Endelige systemgrenser, valg av fraksjoner og tildelingskriterier vil konkretiseres av den enkelte 
byggherre for det aktuelle byggeprosektet. Disse kravene kan avvikte noe fra listen over, men det er 
et mål for fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser at kravene skal gi forutsigbarhet og  
harmoniseres så langt det lar seg gjøre.  

Fellesinitiativet er tilrettelagt av Innovative anskaffelser. Kontaktpunkt for fellesinitiativet er  
Harald Aas (92081670) og John R. Moen (99100991). Avfallsfrie byggeplasser har også en  
ressursgruppe som består av:

John R. Moen


