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LEVERANDØRKONFERANSE - BRUK AV 
FORNYBAR OG RESIRKULERT PLAST I 
BYGG OG ANLEGG

STATSBYGG
- OM BEHOV OG KOMMENDE 
ANSKAFFELSER 



• Drift og vedlikehold
- over 2300 bygninger i Norge og 
utlandet i eiendomsporteføljen

• Byggeprosjekter
- Til enhver tid over 100 små og 
store prosjekter gående

STATSBYGG
Gjennom å være en
stor innkjøper i det

private markedet kan
Statsbygg bidra i
utviklingen av en
grønnere og mer

konkurransekraftig
byggenæring



• Etterspørre produkter med:
- lavt klimafotavtrykk
- høy grad av resirkulert innhold

• Minimere avfallsmengden i 
prosjekter og drift av bygg

• Høy grad av kildesortering

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER



MILJØOPPFØLGINGSPLANER

• MOP/miljøkrav i alle prosjekter 
og/eller anskaffelser

• I liten grad konkret etterspurt 
plast-produkter som er produsert fra 
fossilfrie råvarer eller fra 100 % 
resirkulerte råvarer eller med 
innhold av resirkulert plastråvare

• Ivaretatt gjennom andre generelle 
krav

Behov for å endre 

krav i MOP for å 

redusere problematikk 

knyttet til bruk av 

plastprodukter



• Minimumskrav om å benytte 
ett/x-antall plast-produkter:
- som er produsert fra fossilfrie 
råvarer eller fra 100 % resirkulerte 
råvarer eller en kombinasjon av disse. 
- med innhold av resirkulert 
plastråvare

• Eller spesifisere aktuelle produkter 
som det stilles konkrete krav til  

FORSLAG TIL KRAV:

Aktuelle produkter kan 
være

dampsperre, byggplater 
laget av EPS og XPS, VVS-
rør, kabelkanaler, gulv- og 
grunnmursfolie, avløpsrør 

og folier



• Om markedet 
- tilbudet/tilgjengelighet av ulike 
fossilfrie og resirkulerte plast 
produkter
- pris (vs. konvensjonelle 
plastprodukter)

• Om produktene
- kvalitet og levetid

• Om miljøeffekten
- hvilke plastprodukter er det viktig å 
stille krav til
- dokumentert effekt (EPD)

BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE 

Våre råd skal gjøre våre 
oppdragsgivere i stand til 

å velge de 
beste miljøløsningene
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