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Om planen 
 
Omfatter ikke arbeidsgruppens samlede aktiviteter, men kun de aktiviteter som innbefatter informasjonsformidling og påvirkning. Kursutvikling er 
ikke omfattet av denne planen. 

 

Om målsettingen 
 
Målet med de aktiviteter planen omfatter, er å underbygge hovedmålet i NHP3: ”Alt bygg og anleggsavfall (BA-avfall) skal søkes minimert og 
sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering”.  
 

Om aktivitetenes funksjon  
 
Felles for de aktiviteter som foreslås er at de skal: 
 

 Tilse at informasjon fra de to øvrige arbeidsgruppene formuleres og formidles både til nettverkets medlemmer og eksterne målgrupper 
 Utforme informasjonen som formidles slik at den bevirker målbare resultater i form av kunnskaps- og holdningsendringer:  

 
   - Bevissthet om bygg- og anleggsavfall  
   - Ønske om å håndtere denne avfallsfraksjonen riktig 
   - Evne til riktig håndtering 
   - Motivasjon til å takle nye mål og utfordringer innen området    
 

Om strategien 
 
Kampanjepreg:      Informasjonsaktivitet legges som hovedprinsipp til hvert kvartal 
 
Ansvarliggjøring av områdeansvarlige:  Tema, budskap, aktivitet utformes og informasjonskanal velges etter kontakt med   
       områdeansvarlige (disse må ansvarliggjøres for å definere informasjonsbudskap) 
Hovedkanal for informasjon:    All informasjon / informasjonsaktivitet skal som prinsipp refereres  
       på www.byggemiljo.no  
Avsender og referanse:    I all informasjon skal det refereres til NHP / NHP være avsender 

 

http://www.byggemiljo.no/
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Aktiviteter 
 
 

 Beskrivelse Utført 

 
Forberedende 
oppgaver: 

 
Gjennomgå og beslutte handlingsplan 

 

 Beslutte tidspunkter for avsjekk av informasjonsinnhenting og formidling (kvartalsvis)  
 Navngi målgrupper (se målgruppekart)  
 Samle E-postadresser (samkjørt med NHP-sekretariat)  
 Etablere rutiner (samkjørt med NHP-sekretariat)  
 Utarbeide temaliste for kommende informasjonsaktivitet (samkjørt med NHP-sekretariat)  
 Fordele oppgaver blant arbeidsgruppens medlemmer  
   
Informasjonsverktøy: Maildistribusjon  
 - Kort og relevant informasjon når vi har nyheter 

- Maillisten blir en sammenstilling av eksisterende liste som sekretariatet besitter, samt de 
som krysser av for at de ønsker å stå på distribusjonslisten etter HUB-modellen 

- HUB-modellen innebærer at nyheter fra NHP går til samtlige medlemmer av nettverket og 
at hvert medlem blir en HUB. Medlemmene videresender deretter informasjonen til sitt 
nettverk og lar det være opp til den enkelte mottaker å si ja eller nei til å motta videre 
info. På denne måten når vi ikke ca 100 mottagere, men snarere 5000. 

 

 Nyhetsbrev  
 - Sendes ca hvert kvartal basert på hva som skjer i arbeidsgruppene  
 - Går ut til nettverkets medlemmer, for videre distribusjon til medlemmenes nettverk 

- Nyhetsbrevet lages med funksjoner som følger med den nye plattformen for 
www.byggemiljo.no, og lar mottageren si ja eller nei til fremtidig mottak.  

- Det skal ikke være manuell bearbeiding av denne listen, men bruke tilgjengelig 
automatikk i programvaren 

 

http://www.byggemiljo.no/
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 Pressemeldinger  
 - Primært aktualiteter til bruk i media  

- Fokus på fagpresse, og redaktører av relevante nettsteder både i og utenfor nettverket 
- Egen mailingliste direkte til aktuelle redaktører av aviser, magasiner og fagpresse 

 

 Nyhetstips 
- Eksklusivt til utvalgte medier (FBI, eller miljøjournalister i større tidsskrifter) 

Signerte fagartikler 
- Krediteres den navngitte forfattere, men det refereres tydelig til NHP-nettverket 
- Informasjonsgruppen aktiverer forfattere ut fra temaliste (se sist i denne planen) 

Foredrag/ seminarer/ konferanser 

 

 - Relevante seminarer og konferanser identifiseres 
- Det sendes forespørsel internt i nettverket samt i målgruppene med tilbud om foredrag av 

NHP-ressurser 
- Arrangere frokostmøter når aktualitetssaker kommer opp 

 

 Materiell  
 - Oppdatering av «Proffe råd om byggavfall», samt øvrige informasjonsfoldere i henhold til 

temalisten (se sist i denne planen) 
- Trykket kompendium som samler tilgjengelig og allerede utarbeidet materiell relevant for 

aktører involvert i rive- og rehabiliteringsprosjekter vurderes 
- Informasjonsplakater under utarbeidelse – prosjektet ledes av Område 1 

 

 WEB  
 - Arbeidsgruppens leder har et spesielt ansvar for å støtte sekretariatet med oppdateringen 

av informasjon på www.byggemiljo.no  
-  

 

     
 

   
 

http://www.byggemiljo.no/
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Temaliste   
   
Hva som er på trappene som Område 2 må tenkte på publisering/spredning av: 
 
For Område 1 -  

Mål Tiltak Fremdrift 

Faktanotat om prioriterte 
avfallstyper 

Faktanotatet er ferdig og 
distribuert. Inneholder beskrivelse 
av de 4 prioriterte avfallstypene 
samt tiltak for økt innsamling og 
materialgjenvinning 

Sammendrag publisert på 
Byggemiljo.no i mai. 

Bromerte flammehemmere Revidere og distribuere NHPs 
infomasjonsmateriell 

 

Bromerte flammehemmere Informasjonsformidling til 
avfallsprodusenter og 
avfallsbesittere 

 

Forurenset betong og tegl Sammenstille og distribuere 
kunnskap om avfallstypene 

 

Forurenset betong og tegl Revidere informasjonsmateriell  

Forurenset betong og tegl Øke kunnskapen og forståelse 
rundt avfallstypene hos 
kommunene og kommunale etater 

 

Forurenset betong og tegl Miljøkartlegging før riving og 
rehabilitering for tiltak under 
arealgrensene i TEK §9-7? 

 

Impregnert trevirke Sammenstille og formidle 
kunnskap om impregnert trevirke 

 

Impregnert trevirke Revidere NHPs 
informasjonsmateriell 

 

Vinduer forurenset med andre 
stoffer enn PCB 

Sammenstille og formidle 
kunnskap om hva som finnes av 
miljøgifter i forurensede vinduer 

 

Vinduer forurenset med andre Revidere informasjonsmateriell  
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stoffer enn PCB 

Plakater til byggeplass Midler er gitt fra 
Byggavfallskonferansen til 
utvikling av plakater som beskriver 
sortering av FA og BA på 
anleggsplass. Område 2 bidrar 
med distribusjon om denne 
plakaten når den er tilgjengelig for 
nedlastning og opptrykk 

 

   

 
For Område 3:  
 

Mål Tiltak Fremdrift 

Økt sortering av rene fraksjon av 
byggavfall 

Hjellnes Consult har utarbeidet 
en plukkanalyse som ble ferdig 
28. april i år. 

Videre publisering, omtale? 

Økt materialgjenvinning av BA-
avfall 

Cowi vant konkurransen om å 
utarbeide rapporten. 

Rapporten ferdig ca 1. 
november 

 
 
 

 


