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Informasjon fra NHP-nettverket sommer 2018                               
 -Status i arbeidet  

Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) består i 
2018 av 18 medlemmer fra byggenæringen og avfallsbransjen. Disse er representanter for lands- og 
bransjeforeninger, Statens vegvesen, Statsbygg samt fire observatører fra henholdsvis Direktoratet 
for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Difi. Arbeidet ledes i perioden av BNL 
med sekretariat i NFFA.  
 
Generelt 
Nå arbeider NHP-nettverket med gjennomføring av den fjerde nasjonale handlingsplanen, NHP4 (se 
lenke over). Alt arbeid i NHP-nettverket er basert på dugnad av deltakende virksomheter/ 
organisasjoner og deres medlemmer og ansatte. Arbeidet foregår i arbeidsgrupper under de 
prioriterte områdene: 
 

• Gruppe 1: Farlig avfall 

• Gruppe 2: Materialgjenvinning 

• Gruppe 3: Avfallsreduksjon (her er det tre undergrupper) 
 

Aktiviteter i NHP4 
Nedenfor oppsummeres hovedprosjektene som NHP-nettverket har arbeidet med knyttet til NHP4, 
lansert høsten 2017. Alt ferdig materiell og informasjon fra NHP-nettverket publiseres og er gratis 
tilgjengelig på www.byggemiljo.no. Der hvor det forefinnes rapporter eller oppslag er disse lenket til i 
teksten under. 
 

• Fagtreff for håndverkere 
Høsten 2017 gjennomførte Direktoratet for byggkvalitet, DiBK og Lavenergiprogrammet fagtreff 
for håndverkere over hele landet. Tema var endringer i byggteknisk forskrift (TEK 10), regler og 
råd om håndtering av avfall på små byggeplasser og ettermontering av ventilasjon. NHP-
nettverket bidro med faglig innhold innen byggavfall/farlig avfall. 
 

• Fluorholdige gasser i næringsbygg 
NHP-nettverket fått utarbeidet rapporten «Utredning av fluorholdige gasser i næringsbygg». HFK 
er fluorholdige gasser og brukes som kuldemedier i kjøle- og fryseanlegg, 
luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper i næringsbygg og privatboliger. Konklusjonen i 
rapporten er at det lekker ut store mengder miljøfarlige og sterke klimagasser fra anlegg i 
næringsbygg. COWI, som har utarbeidet rapporten for NHP, sier det er et stort behov for å øke 
kunnskapsnivået og rutiner knyttet til installasjon, drift, vedlikehold og skroting av anlegg. De 
juridisk ansvarlige for kuldeanleggene i næringsbygg, eierne, har ikke tilstrekkelig med kunnskap 
om lover og regler. Rapporten skal følges opp videre med tiltak i NHP4. 
 

• Materialgjenvinning i små byggeprosjekter 
NHP-nettverket har fått kartlagt materialstrømmene i små og mellomstore bygge-, rive- og 
rehabiliteringsprosjekter. Det er konsulentselskapet Nomiko som på oppdrag har laget rapporten 
som forsøker å gi en oversikt over hvilket avfall som oppstår i prosjekter som volummessig ikke 
vil utløse krav om avfallsplan. Rapporten peker på at det oppstår store mengder byggavfall i 
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denne typen prosjekter. Rapporten inngår som en integrert del av NHP-nettverkets arbeid med å 
skaffe bedre oversikt over de totale materialstrømmene i BA-avfallet. 
 

• Før du river – før du hiver 
NHP-nettverket samarbeider med Bygg og Bevar om informasjon til boligeiere om farlig 
byggavfall ved arbeider på egen bolig. Huset/boligen ("Før du river, før du hiver") er et interaktivt 
verktøy på nett som gir god informasjon til boligeiere på en lettfattelig måte. 
 

• Oppdatert informasjon om farlig avfall til byggenæringen og avfallsbransjen 
NHP-nettverket er i innspurten med et vedlegg til NHP4 om farlig avfall i bygg og anlegg. Her blir 
det en gjennomgang av kunnskap og fakta vi har ervervet oss gjennom NHP3 og NHP4. I begge 
disse programperiodene har NHP-nettverket prioritert arbeid med ulike typer farlig avfall. 
Faktanotatet vil bli tilgjengelig på www.byggemiljo.no så snart det er klart. 
 

• Kartlegging av farlig avfall i næringsbygg og småhus 
Økt ombruk krever årvåkenhet. For å unngå at miljøgifter og farlig avfall ombrukes og/eller 
materialgjenvinnes er tilfredsstillende kartlegging, riktig sortering og forsvarlig håndtering i tidlig 
fase i rivings-, rehabiliterings- og nybyggprosjekter, en forutsetning. NHP-nettverket har nettopp 
hatt ute en konkurranse om et oppdrag om kartlegging av noen prioriterte typer farlig avfall i 
næringsbygg og småhus. Valg av tilbyder gjøres innen kort tid. Rapporten skal være klar før 
utgangen av 2018. 
 

• Utredning om barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske 
installasjoner i bygg 
Som grunnlag for arbeidet med avfallsreduksjon har nettverket satt ut et oppdrag på å utrede de 
tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierene og mulighetene for ombruk av 
byggevarer og tekniske installasjoner i bygg. Oppdraget går ut på å se på omsetning og 
anvendelse av slike produkter i stor skala (og på nasjonalt nivå). Anbudet ble vunnet av Asplan 
Viak. Rapporten blir klar i september 2018. Den vil bli lansert på åpent møte i regi av  
NHP-nettverket og tilgjengeliggjort gratis for alle. 
 

• Pilot om ombruk og materialbank 
Lærum syltetøyfabrikk på kaien i Sogndal skal rives. Prosjektet, som er en selvstendig pilot i NHP, 
vil se på om de kan bruke fabrikken som en materialbank. Blant annet vurderer de mulighetene 
for å bruke om igjen og gjenvinne store deler av den gamle fabrikken i oppbygging av en ny 
miljøstasjon i Kaupanger. Prosjektet engasjerer mange samarbeidsparter lokalt og har fått støtte 
fra Innovasjon Norge. Byggenæringen lokalt deltar aktivt både ved arkitekt, rådgiver og 
entreprenør. Prosjekteier er renovasjonsselskapet SIMAS Næring. 
 

Statistikk for BA-avfall 
SSB er vår faste samarbeidspart på avfallsstatistikk. Samarbeidet har vart i snart 20 år og  
NHP-nettverket er helt avhengige av SSBs tall for å kunne rette innsatsen til de riktige områdene for å 
nå våre mål. I inneværende år er planen å skaffe enda bedre oversikt over de totale 
avfallsstrømmene fra bygg og anlegg. I NHP-nettverket er det næringsavfallet som har stått i fokus. 
Prosjektet er under utforming. 
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Siste statistikk for avfall fra nybygging, riving og rehabilitering gjelder 2016. Den viser en liten 
økning i totalmengden fra 2015. Det kjedelige er at materialgjenvinningsgraden har gått ned. Fra 
å ha vært oppe i en materialgjevinningsgrad nær 60 % er vi nå tilbake på 42 %. Dette viser seg å 
skyldes større mengder lett forurenset tegl- og betong-avfall som legges på deponi. Vi har også 
en stor andel trevirke som går til energigjenvinning. Skal vi nå 70 %-målet på materialgjenvinning 
er vi nødt til å jobbe spesielt med betong- og trefraksjonene samt redusere mengden blandet 
avfall (dvs. økt kildesortering). 

Framover vil NHP-nettverket trenge flere måleparametre for å kunne manøvrere videre i 
arbeidet med sirkulær økonomi. Det er foreløpig ukjent hvordan vi skal kunne måle endringer 
innen avfallsreduksjon på nasjonalt nivå, herunder ombruk, på en måte som gir oss nyttig 
informasjon til forbedringsarbeid. Her vil vi trenge ytterligere samarbeid med SSB. 
 

• Nyttiggjøring av betong 
Betong er den største avfallsfraksjonen fra bygg og anlegg. God materialgjenvinning av betong 
blir helt sentralt for å nå målene i NHP. NHP-nettverket er fornøyd med at det har blitt større 
oppmerksomhet om farlig avfall i rivningsmasser, og at forurensninger i betongen kartlegges 
tilstrekkelig, men vi jobber videre for at en større andel lettere forurensede masser skal komme 
til nyttig anvendelse på en trygg og miljøvennlig måte. NHP-nettverket planlegger å gjennomføre 
en kartlegging om hvordan betong fra riving og rehabilitering kan komme til nyttig anvendelse på 
en praktisk og forutsigbar måte. Prosjektet trenger finansiering. 
 

Finansiering av arbeidet i NHP-nettverket 
Alt arbeid som ikke kan leveres som dugnadsarbeid, men krever uavhengige utredninger, kjøpes inn 
til nettverket. Det normale er at slike utredninger konkurranseutsettes. Arbeidet finansieres delvis av 
nettverkets medlemmer og delvis av bidrag fra andre. I inneværende periode har NHP-nettverket, 
etter søknad, fått medfinansiering til flere utredninger fra Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, da 
prosjektene har vært innenfor DiBKs satsingsområder. Nettverket har imidlertid stort behov for 
ytterligere ekstern finansiering for å nå sine ambisiøse mål. Vi er derfor hele tiden på jakt etter 
samarbeidsparter og medfinansiører for arbeidet. 
 
 
Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer!  
 
 
 
 
Oslo 2. juli 2018 
For NHP-nettverket 
Rannveig Ravnanger Landet   Marit Lindstad 
Byggenæringens Landsforening, BNL   Norsk forening for farlig avfall, NFFA 
Nettverksleder     Sekretær 
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