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• NHP-nettverket har levert 
3 nasjonale handlingsplaner 
for byggavfall siden 2001

• Vi er i gang med å utforme 
nr. 4

• Byggenæringen og 
avfallsbransjen har nådd 
ambisiøse mål i felleskap

NHP



Geir Lippestad kommer! 



Det har skjedd en stor mentalitetsendring i 
byggenæringen og avfallsbransjen i perioden

10 år etter første handlingsplan:

• I 2011 gikk kun 11 % av 
byggavfallet til deponi, mot 
over 80 % da vi startet 
arbeidet.

• Vi har hatt store forbedringer i 
håndtering og innsamling av 
farlig byggavfall.

Byggmester Sagen AS



Hvordan sto det til da vi startet med 
NHP-arbeidet i 1998?



Resultat pr 2014: 
Dagens behandling av byggavfallet

Sum energi- og 
materialgjenvinning var
86 % i 2014



Tidligere prioriterte arbeidsområder

1. Gjenvinning av byggavfall

2. Forsvarlig håndtering av farlig 
avfall



Ja, vi har nådd langt, men det er mer 
å strekke seg etter

Byggmester Sagen AS



Utvikling i genererte avfallsmengder



Fra bruk- og kast-samfunn til 
gjenbruks- og gjenvinningssamfunn

Sirkulær økonomi i EU

• Begrense 
råstoffuttaket

• Effektiv utnyttelse av 
råvare

• Design for ombruk og 
gjenvinning (bruke 
om igjen og reparere)

• Kontroll på farlige 
stoffer/hindre 
utlekking

• Materialgjenvinne
• Energigjenvinne
• Deponere (minst 

mulig) 
• Skape arbeidsplasser



NHP4:
Løfte oss lenger opp i pyramiden



Nasjonal handlingsplan 

for bygg- og anleggsavfall (NHP4) 

2017 – 2020 





NB Foreløpig!
Hovedmål gr 1: Farlig avfall

 Alt farlig avfall skal håndteres forsvarlig

 Innhente kunnskap om nye helse- og 
miljøfarlige stoffer som kan/vil bli farlig 
avfall

 Spre og formidle kunnskap om «gamle» 
helse- og miljøfarlige stoffer i avfall 



Kort om foreløpig foreslåtte prioriterte 
farlig avfallstyper i NHP4 

"Nye":

 Polyfluorete forbindelser PFOS og PFOA
Finnes i maling, smøremidler, skismøring, stekepanner, klær etc.  

 Nanopartikler
hhv. sinkoksid, silisiumoksid og karbonrør

"Gamle":

 PFOS brannskum
Hvor finnes dette? Behov for ny kunnskap om kilder 

 Asbest, herunder asbestolux plater
Forbudt fra 1985. Forskjell på faregrad. Informasjon om dette bør inn i NHPs 
kursmateriell. 

 PCB og asbest i fuger 

 Forurenset betong 



Det farlige avfallet i den sirkulære økonomien 

OBS! OBS! OBS!

 Forsvarlig håndtering av farlig og miljøgifter er en viktig 
forutsetning for sirkulær økonomi

 Farlig avfall og miljøgifter - som ikke kan eller skal gjenvinnes 
må tas ut av kretsløpet

 Resirkulering og gjenvinning av farlig avfall skal 
gjennomgående etterstrebes

 Materialgjenvinning av farlig avfall hadde allerede i 2013 et 
nivå på 18 %

 NHP-nettverket bør understøtte prosesser som kan bevirke at 
slik materialgjenvinning fra farlig avfall øker
(fra eksisterende nivå)



NB Foreløpig!
Hovedmål gr 2: Materialgjenvinning

 Gjøre Norge i stand til å nå EU-målene 
for materialgjenvinning av BA-avfall

 Forbedre oversikten over 
materialstrømmer fra små og 
mellomstore BA-prosjekter



Hittil foreslåtte tiltak 2017

 Gjennomføre en analyse av volum og 
materialstrøm fra små bygge-, rive- og 
rehabiliteringsprosjekter. 

 Samarbeide med SSB for å forbedre 
tallgrunnlaget for denne delene av BA-
avfallet. 



NB Foreløpig!
Hovedmål gr. 3: Avfallsreduksjon

 Det skal prosjekteres for lite avfall

 Det skal prosjekteres for ombruk og 
gjenvinning

 Bærestystemer: Lang levetid

 Innvendige/lettere konstruksjoner: Tilpasset 
levetid



Foreløpig: Aktiviteter 2017 gr. 3

 Målbeskrivelse og tiltak

 Kartlegging.

 Samarbeid med SSB for å kunne måle 
utviklingen



Pågående arbeid 

 Oppstartmøter i jan. 2017, alle tre grupper

 Overordnede mål og aktiviteter ferdigstilles 1. 
kvartal

 Planverk planlagt ferdigstilt første halvår

 Informerer kort på BAK- 2017

Bli med i arbeidet!

Meld deg til en av gruppene.



Forum for miljøkartlegging og -
sanering

NHP-nettverket 2017 - 2020



NHP-nettverket -en «dugnadsorganisasjon»   

NHPs-nettverksforum 

Nettverksleder

Fokus-/målområde 1

Farlig avfall og miljøgifter 

Fokus-/målområde 2

Materialgjenvinning

Fokus-/målområde 3 

Avfallsreduksjon

Sekretariat

Ledergruppe

Sekretærfunksjonen er 
finansiert gjennom 
medlemsavgiften 

Ledergruppen består av 
gruppeledere for målområde 
1. 2 og 3 samt leder og sekretær

Nettverkets premissgivere/eiere hhv. 
medlemmer og observatører

Arbeidet organiseres i tre 
grupper, en for hvert 
fokusområde



Finn all vår informasjon om byggavfall

www.byggemiljo.no


