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Høring av St 45 Avfall som ressurs -avfallspolitikk og sirkulær økonomi
Det vises til stortingsmelding 45 (2016-2017) Avfall som ressurs -avfallspolitikk og sirkulær økonomi.
Nedenfor følger Byggenæringens Landsforenings, BNLs, høringssvar.
BNL er en arbeidsgiverorganisasjon med 15 bransjer innen bygghåndverksbedrifter, entreprenører,
byggevareindustri og profesjonelle eiendomsbedrifter. BNL er en landsforening tilknyttet NHO og har i
overkant av 4000 medlemsbedrifter med mer enn 72 000 ansatte.
BNL og resten av byggenæringen har i samarbeid med avfallsbransjen hatt sirkulær økonomi på agendaen
i 20 år. Vår første nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall var klar i 2001. Siden har vi laget og
fulgt opp tre handlingsplaner: den fjerde og siste ble lansert nå i høst. Det første tiåret klarte vi å gå fra en
deponiandel på over 80 % til omkring 11 %. Vi har gjort store forbedringer i håndtering av farlig avfall.
Siste statistikk fra SSB viser at mengden byggavfall har gått ned med 1,5 % fra 2014 til 2015 samtidig som
omsetningen i næringen har gått opp. Dette er bedre enn hva nasjonen som helhet presterer. Vi har høy
grad av gjenvinning samlet sett (material- og energigjenvinning), men vi trenger å arbeide med å øke
materialgjenvinningen slik at vi når vårt mål på 70 % materialgjenvinning i 2020 (som mål i EU).
I dag har vi en energigjenvinningsgrad av byggavfallet på hele 30 %. Det skyldes at vi har en stor mengde
treavfall som i hovedsak går til energiformål. Skal vi komme i mål med 70 %-målet på materialgjenvinning
må denne krympes til fordel for materialgjenvinning, men vi er usikre på om dette er realistisk og om det
er miljømessig den beste løsningen. Målsettingen vil i tilfelle kreve ulike tiltak, også fra myndighetenes
side.
Byggenæringens nasjonale handlingsplan er sentral for at Norge skal lykkes med sin politikk for sirkulær
økonomi. Det er derfor viktig at myndighetene samarbeider med næringen i gjennomføringen av planen.
Allerede i dag har vi godt samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), SSB og Miljødirektoratet.
DiBK støtter arbeidet økonomisk på de områdene der vi har felles interesser, men i perioden 2018 til 2020
vil det være behov for ytterligere finansiering av utredninger og prosjekter. Dette fordi handlingsplanen
nå går inn på området med avfallsminimering, avfallsforebygging og prosjektering for mindre avfall; ikke
bare gjenvinning og forsvarlig håndtering av farlig avfall. Dette er store og komplekse områder der vi
trenger ny kompetanse.
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Relatert til ovenstående er følgende nødvendig sett fra BNLs ståsted:
Avfallsreduksjon
• Det trengs mer ressurser til SSBs arbeid med statistikk for avfall og ressurser generelt. Spesifikt
har vi behov for måleparametre for å måle avfallsforebygging og ombruk slik at vi kan måle effekt
av ulike tiltak.
• Det er behov for støttemidler til utredninger i regi av Nasjonal handlingsplan for bygg- og
anleggsavfall. Herunder skal juridiske, tekniske, økonomiske og praktiske barrierer for ombruk av
ressurser fra bygg og anlegg utredes i 2018.
Materialgjenvinning
• Det trengs midler til å utrede miljøkonsekvenser av energigjenvinning kontra materialgjenvinning
av trevirke fra riving, rehabilitering og nybygg.
• Det er behov for stimulanser til materialgjenvinning (fremfor energigjenvinning) og til å ta i bruk
gjenvunnede materialer i nye.
• Det må være klare myndighetskrav til grenser for materialgjenvinning med tanke på innhold av
miljøfarlige stoffer (anvendelse av lavkontaminerte masser). Betong er et svært aktuelt materiale
for dette.
Miljøvurderinger som grunnlag for beslutninger om f. eks. riving, rehabilitering eller nybygg
• Det er behov for en omforent metode og verktøy å beregne miljøkonsekvenser av ulike tiltak
innen BAE. Sammenlignbart, objektivt. Myndighetene må bidra aktivt til dette ved å støtte
Standard Norge, Difi og prosjekter som igangsettes.
Kommunenes oppfølging
• Kommunene må påse at regelverket for avfallsplaner i byggesaker blir fulgt opp. Det er store
variasjoner i praksis rundt om i landet. Skal bedriftene som følger regelverket og håndterer avfall
og miljøforhold på en korrekt måte vinne i konkurransen, må kommunene føre tilsyn. Det må få
konsekvenser at avfall håndteres og sorteres feil. Kommunen kan også gjøre en stor innsats ved å
drive veiledning i byggesaker. Byggenæringen har mye materiell vi gjerne deler med kommunene.
Offentlige innkjøp
• Krav til avfall, gjenvinning, avfallsforebygging og krav til innblanding av resirkulerte materialer må
være tema i offentlige innkjøp. Oppfølging av krav er viktig for lik konkurranse.
Det offentlige med nøkkelen til store endringer for et grønt skifte og en sirkulær økonomi i byggog anleggsnæringen ved at de kjøper 30-40 % av næringens varer og tjenester. Dette er nærmere
beskrevet i BNLs politikkdokument Grønt skifte.
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