
Nyhetsbrev 4-2015 fra NHP-nettverket!

Informasjonsaktiviteter
2016
Aktører som håndterer avfall innen bygg og
anlegg skal gjennom NHP-nettverket nå få tilgang til oppdatert informasjons- og
kursmateriell. Oppdateringsarbeidet er allerede startet, og COWI er engasjert
som konsulent (se påfølgende sak). Det er et viktig og omfattende arbeid som
nå skal gjøres. Allerede tidlig på våren neste år er materiellet tilgjengelig.

Prosjektet er muliggjort etter støtte til NHP-nettverket fra arrangørene bak
Byggavfallskonferansen (BAK). Materiellet blir tilgjengeliggjort gratis via bl.a.
www.byggemiljo.no. Arbeidet som nå utføres, inkluderer også tilgang til et
enkelt kurskonsept som kan gjennomføres hvor som helst over hele landet, og
etter avtale med NHP-nettverkets sekretariat. De interesserte må kun dekke
utlegg slik som eventuelt lokalleie, foredragsholdere som NHP har engasjert
m.v. Uansett kommer kurset til å være et «lavterskeltilbud» som ikke vil kreve
mye av de som bestiller det, hverken økonomisk eller administrativt.

En pilot av kurs- / seminarkonseptet vil bli gjennomført i Bergen, i april 2016.
Dette arrangementet skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland.
Målgruppen er næringens avfallsprodusenter (d.v.s. alle som genererer bygg-
og anleggsavfall), men også kommunale saksbehandlere og fagpersoner fra
Fylkesmannen. Arrangementet i Bergen vil bli kunngjort utpå nyåret. Følg med
på www.byggemiljo.no for mer informasjon. 

COWI skal revidere / videreutvikle NHPs
informasjonsmateriell
NHP-nettverket skal bidra med informasjonsformidling overfor små og
mellomstore aktører i distriktene som virkemiddel for å sikre måloppnåelse i
NHP3. I sammenhengen skal deler av NHPs informasjonsmateriell revideres og
videreutvikles, et oppdrag som etter anbudsrunde ble tildelt COWI. Oppdraget
består av:

1. Revisjon og videreutvikling av NHPs 8 foredrag på www.byggemiljo.no
2. Utarbeide oppsummert notat til pkt. 1
3. Utarbeide ekstrakt til PPT presentasjon til pkt. 1
4. Revidere NHPs veileder; avfallshåndtering på byggeplass

EUs handlingsplan for
sirkulær økonomi
lansert - også
gjeldende for Norge
Den 2. september fremmet EU-kommisjonen sin handlingsplan for sirkulær
økonomi. Pakken inneholder forslag til endret avfallsregelverk og en
handlingsplan med 54 punkter.

En sirkulær økonomi handler om at vi må se produktene helt fra uttak av
råvarer til de ender opp som avfall eller, aller helst, inngår i et nytt kretsløp som
ny råvare. Levetid, ressurseffektivitet, reparerbarhet, gjenvinningsløsninger og
innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier er sentralt i planen.

Om bygg- og riveavfall sier planen at dette er et viktig avfall på grunn av sitt
store volum og at potensialet for resirkulering er stort. Det er imidlertid store
variasjoner i resirkuleringsgraden i EU. Kommisjonen vil utvikle målrettede
veiledere til bruk i riveprosjekter, herunder også hvordan man bør behandle
farlig avfall og promotere sorteringsløsninger for bygg- og riveprosjekter. De vil
bidra til å spre "best practice" ved å utvikle frivillige "avfallsprotokoller"
(foreløpig usikkert hva som menes med dette) basert på beste standard innen
hver avfallsfraksjon. Kommisjonen jobber også med en studie for å identifiserer
hindringer og drivere for gjenvinning av bygg- og riveavfall. På grunn av
byggenes lange levetid er det viktig å oppmuntre til at produkter som inngår i
bygg designes for lang levetid og resirkulerbarhet samt minimere
byggenes/produktenes miljøpåvirkning. Kommisjonen vil utvikle indikatorer for å
verdsette miljøprestasjoner gjennom livsløpet for bygg og promotere bruken av
disse i byggeprosjekter gjennom store demo-prosjekter og veiledninger.

EUs direktiver for avfall vil komme til å gjelde også i Norge. Norsk byggenæring
har sammen med avfallsbransjen og myndighetene kommet langt når det
gjelder både resirkulering av byggavfall og ivaretakelse av farlig avfall. Vi må
likevel i tiden framover se nærmere på EUs plan for sirkulær økonomi for å
identifisere eventuelle flaskehalser og muligheter.

Les mer om EUs plan for sirkulær økonomi HER.

Minner om muligheten for
å bestille plakat om
forurenset betong og tegl
NHP-nettverket tilbyr nå gratis de 5 nye
plakatene som er utarbeidet i løpet av det siste
året. Plakatene er laget for å hjelpe operatører,
entreprenører, håndverkere og renovatører til å
sortere farlig avfall riktig.

Plakaten «Mur og betong» gir gode råd om hva
du skal gjøre for å avdekke om muren eller betongen er farlig avfall, uansett om
du er på avfallsmottaket, på byggeplassen eller om du er entreprenøren.

Plakaten har størst virkning hvis den plasseres på oppslagstavler eller
informasjonsstativer der de utøvende lett kan lete opp informasjon om korrekt
sortering av disse farlige avfallstypene. 

Plakaten er gratis å laste ned og printes i de antall og formater som passer
deres bruk best. Hvis det er ønskelig kan også deres firmalogo trykkes på
plakatene for å gi ønsket avsenderidentitet på plakaten.

Ta gjerne kontakt på post@nffa.no ved spørsmål.

 Se plakaten HER.

Hvordan kan
byggebransjen bli
flinkere til å følge
opp regelverket for
farlig avfall?
Tilsynsaksjoner viser at byggebransjen må bli flinkere til å følge opp regelverket
for håndtering av farlig avfall. Hva kan vi gjøre i fellesskap?

Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består - som kjent - av store mengder

farlig avfall. Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning

og skade helse og miljø fordi avfallet inneholder miljøgifter. Farlig avfall fra bygg

og anlegg oppstår både ved nybygg-, riving- og rehabiliteringsprosjekter. Det er

viktig å behandle dette avfallet på en forsvarlig måte.

Avfallsprodusenter må være bevisst på at leveringsplikten oppfylles iht. kapittel
11, jf. § 11-8 i Avfallsforskriften. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak. Det
gjøres oppmerksom på endringer i kapittel 11, gjeldende fra 1.1.2016,
angående krav til kompetanse. Dette kravet stilles nå i Avfallsforkskriften og
lyder som følger: Den som håndterer farlig avfall skal på forespørsel fremvise
skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse
til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig
transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres av virksomhet som
selv har generert avfallet.

Les mer her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-09-09-1042

Det finnes mye veiledningsmateriell som kan bidra til forsvarlig håndtering av
farlig avfall fra bygg- og anleggsbransjen. Se følgende linker for mer
informasjon:

http://www.byggemiljo.no/plakater-om-farlig-avfall-i-bygg-og-anleggsprosjekter/ 

http://www.byggemiljo.no/farlig-avfall-og-miljogifter-2/

http://www.byggemiljo.no/veiledningsmateriell/

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M29/M29.pdf

God jul og godt nytt år!
NHP-nettverket vil benytte anledningen til å ønske alle lesere av nyhetsbrevet
en riktig god jul og et godt nytt år! 


