
Velkommen til vårt første nyhetsbrev!

Byggemiljø har fått sitt eget nyhetsbrev. Innholdet vil være aktuelt fagstoff,
informasjonsformidling / informasjonsmateriell, utredninger, informasjon om
hendelser og arrangementer i regi av NHP-nettverket og våre medlemmer samt
fagmiljøet i bygg- og anleggsnæringen for øvrig. Forkortelsen NHP står for
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Les mer om nettverket og
medlemmene her: www.byggemiljo.no

Grunnen til at vi sender nyhetsbrevet til deg, er at du enten er medlem i
Nettverksforumet, en av NHP-nettverkets faggrupper eller at du tidligere har
tilkjennegitt din interesse for det vi arbeider med i nettverket.

Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg
av ved å klikke lenken "Avslutt abonnement" under nyhetsbrevet.

God lesning!

Plakater om farlig

avfall

NHP-nettverket har utformet fem
dagsaktuelle plakater om farlig avfall
i bygg- og anleggsprosjekter egnet
for oppheng på
byggeplass, anleggsområde,
godkjente mottak etc. Plakatene kan
bestilles i ulike størrelser og
kvaliteter, som f.eks. værbestandig
laminat i str.40x60. 

-> Les mer

Utredninger 2015

Det planlegges nye utredninger i 2015 basert
på midler NHP-nettverket nylig har mottatt
av Direktoratet for byggkvalitet
(DiBK). Problemstillingen er relatert til
hvordan vi skal sørge for økt
materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall
for å nå kravet om 70 % materialgjenvinning.
Gruppene Gjenvinning og Farlig avfall og
miljøgifter har ansvaret for fremdriften i denne
saken. Les mer om utredninger gjennomført i
2014 og 2015 i Nettverkets regi her -> Les
mer

Elektronisk

deklarering av

farlig avfall og

radioaktivt

avfall

Miljødirektoratet og Statens strålevern har nå åpnet det nye systemet for
elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Virksomheter som
produserer farlig avfall og radioaktivt avfall har plikt i henhold til avfallsforskriften
kapittel 11 og kapittel 16 til å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal
deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet
for videre håndtering. Samme plikter som tidligere, men ikke lenger på papir. ->
Les mer

Arrangementer i 2015

Med seminarer, spennende paneldebatter,
interessante foredrag etc. skal flere store
arrangementer som NHP-nettverkets medlemmer er med på å arrangere
forhåpentligvis trekke fulle hus i 2015. Følg med under fanen "Hva skjer i
bransjen" på vår hjemmeside.  

-> Les mer

http://www.byggemiljo.no/plakater-om-farlig-avfall-i-bygg-og-anleggsprosjekter/
http://www.byggemiljo.no/vil-ha-okt-materialgjenvinning-av-byggavfall/
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2015/05/Nettmelding-nytt-elektronisk-system-2015-11052015.pdf
http://www.byggemiljo.no

