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RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG 
RIVEAVFALL 

Blankett nr 80-7130 

 
Fra 01.01.2008 gjelder ny forskrift for bygningsavfall. Les pressemelding fra 
Miljøverndepartementet her. 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften) er hjemlet i 
forurensningsloven og er gjort gjeldende fra 01.01.2008. Intensjonen med 
forskriften er at mest mulig avfall skal gå til gjenbruk eller gjenvinning, og at minst 
mulig havner på deponi. Forskriften gjelder alle kommuner. 

Når skal avfallsplan brukes? 

a. oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket 
overskrider 300 m 2 bruksareal,  

b. rehabilitering i form av fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig 
reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som 
overskrider 100 m 2 bruksareal,  

c. riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 bruksareal,  

d. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, rehabilitering eller riving av 
konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og 
rivningsavfall.  

Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal 
tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett. 
Ved vurderingen av om areal- eller vektgrensen i første ledd er overskredet, skal 
tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg vurderes under ett. 
 
Skjema for avfallsplaner 

• Skjema for avfallsplan og sluttrapport  

• Veileder til skjema for avfallsplan og sluttrapport  

• Miljøsaneringsbeskrivelse for små trebygninger  

• Egenerklæring for avfallsdisponering i byggesaker  
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• Når skal avfallsplan sendes til kommunen?  
• Avfallsplan sendes kommunen samtidig med innsending av melding om tiltak 

eller søknad om tillatelse til anlegg, bygging eller riving. (Se egen informasjon 
om melding om tiltak og søknad om tillatelse.) 
 

• Hvem "eier" avfallet? 
• Tiltakshaver er "eier" av avfallet og er derfor ansvarlig for å påse at 

avfallsplan blir utarbeidet. 
 

• Når får jeg svar?   
• Bygningsavdelingen vil vanligvis gi skriftlig svar på avfallsplan samtidig med at 

det gis igangsettingstillatelse. 
 

• Gebyr? 
• Det er i dag ikke knyttet eget gebyr til behandling av avfallsplan. Ved 

overtredelser av forskrift for styring av bygg- og anleggsavfall, vil det bli 
ilagt et forurensningsgebyr pr. tonn avfall. 
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