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Sirkulær økonomi i praksis er et kretsløp der minst mulig går tapt, og handler om 
effektivisering av ressursene. Verdens naturressurser er under økt press, og med 
hensyn på klima og natur er det nødvendig at behovet for å ta ut nye ressurser 
blir redusert. I sirkulær økonomi prøver man å ha en langsiktig tankegang der 
man reparerer, oppgraderer og ombruker produkter så langt det lar seg gjøre. 
Materialavfallet kan gjenvinnes når elementene ikke kan ombrukes. Avfallet kan 
på denne måten brukes som råvarer i ny produksjon, og ressursene blir utnyttet 
flere ganger (Miljødirektoratet, 2020). Dette er en viktig og fremtidsrettet 
tankegang i forbindelse med etablering av idrettsanlegg. 
 

 
Figur 1. Fra lineær økonomi til sirkulær økonomi. Fra https://www.emelinebraatlundlarsen.no/wp-
content/uploads/2019/02/Bilde1.png  

Veien til en sirkulær byggesektor har i dag mange barrierer. Bygg lever lenge, og 
de som er opp til 70-80 år kan derfor inneholde materialkvalitet og uønskede 
stoffer som ikke tilfredsstiller dagens krav og TEK17 (Byggteknisk forskrift). De 
fleste bygg er heller ikke bygd med tanke på at de skal kunne demonteres og 
ombrukes etter rivning. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i 
design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønstre. 
Forbrukerne får mulighet til å påvirke og ta de miljøriktige valgene.  
 
Delingsøkonomi og samhandling mellom digitale verktøy vil spille en sentral 
rolle. Ved å fremme og tilrettelegge for sirkulær økonomi kan det offentlige 
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påvirke omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gjennom sine innkjøp 
(Miljødirektoratet, 2020). 
 
Hvorfor sirkulær økonomi? 
Verden står ovenfor store klimautfordringer, og bygg- og anleggsbransjen bidrar 
med opptil 40 % av verdens klimagassutslipp (Norsk klimastiftelse, u.d.). I Norge 
er 80 % av klimagassutslippene fra byggesektoren knyttet til materialbruk og 
byggearbeid. Halvparten av disse skyldes import. Dersom satsningen går i en 
sirkulær retning, byggeplassene blir fossilfrie og det brukes materialer med lavt 
klimafotavtrykk, så kan klimagassutslippene reduseres med 50 % (Haanes, 2021).  
 
Bygningsmassene i verden ekspanderer raskere enn noen gang før (Norsk 
klimastiftelse, u.d.). Byggenæringen skaper enorme mengder avfall, og er blant 
enkeltnæringene som utgjør størst samlet andel av klimagassutslippene i Norge 
(Hegnes & Walbækken, 2020). Dagens avfallshåndtering medfører store 
klimagassutslipp og forurensning. Bygg har et langt livsløp, likevel kommer 
størsteparten av utslippene til et bygg allerede før det er ferdigstilt (Stiftelsen for 
Kildesortering og Gjenvinning, 2018). Figur 2 viser avfallshierarkiet og 
prioriteringen i norsk avfallspolitikk. Målet er at avfallet skal behandles så nære 
toppen som mulig. 
 
Som et skritt i retningen mot et grønt skifte har Norge satt som klimamål å 
redusere utslippene med minst 50 % innen 2030 (Klima- og miljødepartementet, 
2020). Innen 2050 skal klimagassutslippene reduseres ytterligere til 80-95 %. 
Prosenttallene er basert på klimagassutslippene i referanseåret 1990 
(Miljødirektoratet, 2021). Bygg og anlegg er en sentral del av vårt moderne 
samfunn. Byggebransjen må derfor være mer bevisst i sine klima- og miljøbidrag. 
Klimakrav til bygg har et økende fokus, og EPD’er (Enviromental Product 
Declaration, et kortfattet dokument som beskriver miljøprofilen til en 
komponent, en tjeneste eller et produkt) (The Norwegian EPD Foundation, 2021) 
og annen miljø-sertifisering som BREEAM er viktige bidrag i dagens utvikling og 
veien mot en sirkulær bransje (Larsen, 2019). 



 
Figur 2 Avfallspyramide (Venås, 2021). 

 

Regelverk 
Senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Ingunn Marton (2019), viser 
til at dagens regelverk skal sikre god kvalitet på bygg og at byggverk skal være 
trygge å oppholde seg i. Dette innebærer krav til konstruksjonssikkerhet, 
brannmotstand, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, inneklima og 
bærekraftighet. Det er hovedsakelig to regelverk som skal følges; Teknisk 
forskrift (TEK17) og Byggevareforordningen (Forskrift om dokumentasjon om 
byggevarer, DOK).    
 

TEK17 stiller tekniske krav til byggverket og omhandler blant annet 
konstruksjonssikkerhet, brannmotstand og U-verdi. Disse kravene må 
etterkommes i prosjektering- og byggefase. TEK17 gjelder altså de som bygger 
eller prosjekterer.   
 

DOK stiller krav til dokumentasjon og omsetning av byggevarer og må 
etterkommes av produsentene. Med omsetning menes bytte av eier. Altså 
gjelder DOK dersom byggevaren selges eller gis bort. Byggevareforordningen, 
kapittel 2 i DOK, er innført i norsk rett og fastsetter krav til CE-merkede 
byggevarer. CE-merkede byggevarer kan fritt omsettes i EU og EØS og viser til at 
byggevaren samsvarer med byggevareforordningen.    
 

Ifølge byggevareforordningen er det to måter å oppnå CE-merking:    
(1) CE- merket er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en 

harmonisert produktstandard. De harmoniserte standardene beskriver 
hvilke egenskaper som er relevante for byggevaren og hvordan dette skal 



dokumenteres. Dette omfatter blant annet takstoler, betongelementer, 
vinduer og gipsplater.    

(2) For byggevarer som ikke dekkes av en harmonisert produktstandard er 
CE-merking frivillig og kan oppnås ved å skaffe en europeisk teknisk 
vurdering (ETA).  

   

Kapittel 3 i DOK stiller også krav til byggevarer som ikke er CE-merket. Disse er 
noe enklere å oppfylle enn ved krav om CE-merking. Det stilles ingen 
kvalitetskrav, men det kreves dokumentasjon av vesentlige egenskaper ved bytte 
av eier. DOK § 10 oppgir 7 egenskaper:  

1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet   
2. Brannsikkerhet   
3. Hygiene, helse og miljø   
4. Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk   
5. Vern mot støy   
6. Energiøkonomisering og varmeisolering   
7. Bærekraftig bruk av naturresurser   

 

Et produkt trenger kun å dokumentere de egenskapene som er vesentlige for 
bruken. Det er i utgangspunktet tilstrekkelig å kun dokumentere en egenskap, 
men da vil denne byggevaren ha begrenset bruk (Direktoratet for byggkvalitet, 
2010).  
 

Det finnes unntak hvor det ikke er nødvendig med CE-merking og ytelses-
erklæring. Dette gjelder byggevarer produsert etter tradisjonelle metoder (som 
offentlig vernede byggverk), spesialproduserte byggevarer eller byggevarer 
produsert på byggeplass (Marton, 2019).  
  

Ombruk  
Regelverket ved ombruk av byggevarer  
Regelverket krever dokumentasjon til alle byggevarer som omsettes. 
Byggevareforskriften som gjelder i dag, ble først vedtatt i 2013 og erstattet 
byggevaredirektivet som stilte andre krav til dokumentasjon. Eldre 
dokumentasjon fra en byggevare kan brukes dersom byggevaren ikke har endret 
egenskaper og produktet omsettes under samme produktnavn. Dette gjør det 
mulig å dokumentere ved å benytte dokumentasjon fra opprinnelig 
produksjonsår ved ombruk. Figur 3 viser ulike metoder for dokumentasjon av 
byggevarer (Kilvær, Sunde, Eid, Fjeldheim, & Rydningen, 2019).   
 



 
Figur 3. Oversikt over dokumentasjonskravene (Direktoratet for byggkvalitet, 2010, § 3). 

 

Dokumentasjon for eksisterende byggevarer kan være vanskelig å finne og det 
finnes lite som er lagret digitalt (Kilvær et al., 2019).  Dersom en byggevare ikke 
har dokumentasjon, må det utarbeides en byggdokumentasjon basert på en 
harmonisk standard. Da de harmoniske standardene ikke er ment til å brukes på 
brukte byggevarer kan dette by på utfordringer. Et eksempel på dette er ved 
ombruk av hulldekker, der en ikke kan dokumentere ferdigherdet betong på 
samme måten som nye dekker (Marton, 2019).   
 

Som nevnt kan en oppnå CE-merking ved å skaffe en europeisk teknisk vurdering 
(ETA). Dette kan gjøres dersom det ikke finnes harmoniserte produktstandarder. 
Beskrivelse av hvilke egenskaper som er relevante å dokumentere er gitt i 
harmoniserte tekniske spesifikasjoner; IEuropean Assessment Document (EAD) 
eller europeiske bedømmelsesdokumenter. EAD-er skal inneholde en generell 
beskrivelse av byggevaren. De skal også liste opp vesentlige egenskaper relevant 
for bruken, samt metoder og kriterier for å vurdere disse (Direktoratet for 
byggkvalitet, 2010).  
 
 
 
 
 



Kilder 
Direktoratet for byggkvalitet. (2019, 4 desember). dibk.no. Hentet fra Ombruk er 

krevende, men ikke umulig: https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/ombruk-er-

krevende-men-ikke-umulig 

Direktoratet for byggkvalitet. (2010). Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). 

Hentet 7. februar, 2021, fra https://dibk.no/regelverk/dok/  

Hegnes, A. W., & Walbækken, M. M. (2020). Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall 

i byggebransjen. Oslo. Hentet Mai 2021, fra 

https://evalueringsportalen.no/evaluering/samfunnsokonomisk-analyse-av-

redusert-avfall-i-byggebransjen/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-

byggebransjen_nibio-og-samfunnsokonomisk-analyse-2020.pdf/@@inline  

Haanes, H. (2021). Hvordan kan ombruk og annen klimavennlig materialbruk redusere 

klimafotavtrykk fra bygg. Hentet fra 

https://www.tekna.no/contentassets/e0575281227b4baa88ef772fe1cbf0ed/hvor

dan-kan-ombruk-og-annen-klimavennlig-materialbruk-redusere-klimafotavtrykk-

fra-bygg-asplan-viak-lang-versjon.pdf  

Kilvær, L., Sunde, O. W., Eid, M. S., Fjeldheim, H., & Rydningen, O. (2019). Forsvalig 

ombruk av byggevarer. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Hentet fra 

https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-

ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf  

Kilvær, L., Sunde, O. W., Eid, M. S., Fjeldheim, H., & Rydningen, O. (2019). Forsvalig 

ombruk av byggevarer. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Hentet fra 

https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-

ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf 

Klima- og miljødepartementet. (2020). Norge forsterker klimamålet for 2030 til minst 50 

prosent og opp mot 55 prosent. Hentet fra Regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-

minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/  

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/ombruk-er-krevende-men-ikke-umulig
https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/ombruk-er-krevende-men-ikke-umulig
https://dibk.no/regelverk/dok/
https://evalueringsportalen.no/evaluering/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen_nibio-og-samfunnsokonomisk-analyse-2020.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen_nibio-og-samfunnsokonomisk-analyse-2020.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen/samfunnsokonomisk-analyse-av-redusert-avfall-i-byggebransjen_nibio-og-samfunnsokonomisk-analyse-2020.pdf/@@inline
https://www.tekna.no/contentassets/e0575281227b4baa88ef772fe1cbf0ed/hvordan-kan-ombruk-og-annen-klimavennlig-materialbruk-redusere-klimafotavtrykk-fra-bygg-asplan-viak-lang-versjon.pdf
https://www.tekna.no/contentassets/e0575281227b4baa88ef772fe1cbf0ed/hvordan-kan-ombruk-og-annen-klimavennlig-materialbruk-redusere-klimafotavtrykk-fra-bygg-asplan-viak-lang-versjon.pdf
https://www.tekna.no/contentassets/e0575281227b4baa88ef772fe1cbf0ed/hvordan-kan-ombruk-og-annen-klimavennlig-materialbruk-redusere-klimafotavtrykk-fra-bygg-asplan-viak-lang-versjon.pdf
https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf
https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf
https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf
https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/forsvarlig-ombruk-av-byggevarer_resirqel-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/


Larsen, H. N. (2019). Bygg- og anleggssektorens klimagassutslipp. Hentet fra 

https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/klimautslipp_bae_2019.pdf  

Marton, I. (2019, 4 desember). Hva er det med ombruk – gjennomgang av regelverket. 

Innlegg presentert ved Brød & Miljø: Industriell ombruk av byggevarer, Oslo. 

Hentet 3 mars, 2021, fra https://kurs.arkitektur.no/1256665 

Miljødirektoratet. (2021). Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

Hentet fra Miljøstatus: 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/klima/miljomal-5.4/  

Miljødirektoratet. (2020, Mars 10). Hva er sirkulær økonomi. Hentet fra 

miljodirektoratet.no: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/  

Norsk klimastiftelse. (n.d.). Bygninger må bli mer energieffektive. Hentet fra Energi og 

Klima: https://energiogklima.no/klimalosninger/bygg/ 

Norsk institutt for bioøkonomi. (2019, 26 september). nibio.no. Hentet fra Ombruk av tre: 

https://www.nibio.no/prosjekter/fremtre  

The Norwegian EPD Foundation. (2021, Mai). Hva er en EPD. Hentet fra epd-norge.no: 

https://www.epd-norge.no/hva-er-en-epd/  

Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning. (2018). avfallshierarki. Hentet fra Store 

norske leksikon: https://snl.no/avfallshierarki  

Venås, R. (2021). Sirkulærøkonomi i bygge- og eiendomsbransen. Hentet fra rif.no: 

https://rif.no/wp-content/uploads/2021/04/Sirkulaerokonomi-160420.pdf  

https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/klimautslipp_bae_2019.pdf
https://kurs.arkitektur.no/1256665
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/klima/miljomal-5.4/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/
https://energiogklima.no/klimalosninger/bygg/
https://www.nibio.no/prosjekter/fremtre
https://www.epd-norge.no/hva-er-en-epd/
https://snl.no/avfallshierarki
https://rif.no/wp-content/uploads/2021/04/Sirkulaerokonomi-160420.pdf

