
 
 NHP - nettverket  
Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 

 

 

Referat 

• Tittel for møte: Samling 4-2021 i NHPs-nettverksforum  

• Møtetidspunkt: Tirsdag 31.08.2021 kl. 0900 - 1000  

• Møtested: Kombinert møte hos MEF/på TEAMS  

• Møteleder/Sekretær: Gunnar Grini (Norsk Industri)  

• Til stede: Som anført 

 

 Organisasjon Fk. Navn Til stede 

1 Avfall Norge  Håkon Bratland 
Cecilie Lind 

X 

2 Byggenæringens Landsforening BNL Trine Dyrstad Pettersen  
Espen Rønning (VKE/BNL) 
Per Fredrik Kempf (EBA//BNL) 

X 
X 

3 Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (observatør) 

DFØ Ellen Ramsnes X 

4 Direktoratet for byggkvalitet DiBK Ingunn Marton  

5 Elektroforeningen EFO Frank Jaegtnes X 

6 Forum for miljøkartlegging og   
-sanering 

 Steinar Amlo X 

7 Glass- og fasadeforeningen GF Per Henning Graff  

8 Grønn Anleggssektor  Eirik Wigerust X 

9 Grønn Byggallianse GBA Anne Solgaard 
Katharina Bramslev 

X 

10 Hovedorganisasjonen Virke Virke Aslaug Koksvik  

11 Maskinentreprenørenes Forbund MEF Sverre Huse-Fagerlie X 

12 Miljødirektoratet (observatør)  Jon Fonnlid Larsen X 

13 Norsk forening - farlig avfall NFFA Roar Hansen 
Marit Lindstad 

X 

14 Norsk Industri  Gunnar Grini X 

15 Norsk bygg- og eiendomsforening NBEF Kjartan Nesset 
Siri Ulvin 

 

16 Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Eirik Wærner 
Ari Soilammi 

X 

17 SINTEF  Selamawit Fufa X 

18 Statsbygg  Lars Petter Bingh  

19 Statistisk Sentralbyrå (observatør)  Manju Chaudhary X 

20 Statens Vegvesen  Hanne Mørch 
Gina Vibeke Ytteborg  
Kristin Aandal 
Rigmor Thorsteinsen 

X 
X 

 

Referat m/vedlegg fra samling 3-2021 ble sendt NHPs-nettverksforum den 7. september 2021.  
 
Hvis organisasjonene ønsker endring eller tilføyelser i ovenstående oversikt over kontaktpersoner e.l. 

sendes informasjon til leder for NHP - Gunnar Grini i Norsk Industri (gunnar.grini@norskindustri.no)  

 

mailto:gunnar.grini@norskindustri.no
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Sak 1: Velkommen og presentasjon av nettverksforumet per desember 2021 

Nettverksleder Gunnar Grini (Norsk Industri) ønsket velkommen til nettverksmøtet. SINTEF ble 

ønsket velkommen som ny deltager i nettverket og det ble foretatt en rask presentasjonsrunde. 

 

Sak 2: Orientering fra NHP-prosjekter 

Det ble kort orientert fra pågående prosjekter og søknader i regi av NHP-nettverket. Steinar Amlo og 
Eirik Wærner (RIF og Forum for miljøkartlegging og -sanering) informerte fra arbeidsgruppen for 
farlig avfall og kjemikalier og et mulig behov for å bedre kartlegge tidligere bruk av tilsetningsstoffer i 
f.eks. plastprodukter som er benyttet i bygninger. Wærner og Roar Hansen (NFFA) informerte i den 
sammenheng også om to prosjektsøknader vedr. riktig håndtering av plastavfall fra bygg- og 
anleggsnæringen som er sendt til Handelens Miljøfond. Videre informerte Gunnar Grini (Norsk 
Industri) og Ellen Ramsnes (DFØ) om kommende workshop 6. desember for å diskutere mulig 
utforming av anbefalte innkjøpskriterier for sirkulære bygg og anlegg. Grini ba om at de som ønsket å 
delta på workshopen meldte fra om dette. Wærner og Grini informerte om byggavfallskonferansen 
2022 som vil arrangeres 16 og 17 mars 2022 i Næringslivets hus på Majorstua i Oslo. Det er nå mulig 
å melde se på konferansen, se informasjon på https://www.byggemiljo.no/byggavfallskonferansen/ 
Deltagerne i nettverket ble oppfordret til å engasjere seg ifm. nye og eksisterende NHP-prosjekter. 
 

Sak 3. Jubileumskonferanse for NHP-nettverket 

Sverre Huse-Fagerlie (MEF) informerte om jubileumskonferanse for NHP-nettverket som skulle 

arrangeres i etterkant av nettverksmøtet. Eirik Wærner informerte om at det var utarbeidet et enkelt 

jubileumshefte for nettverkets første 20 år. Jubileumsheftet vil legges ut på www.byggemiljo.no   

 

Sak 4. Sekretariatsfunksjon i NHP-nettverket fra og med 2022 

NFFA har hatt sekretariatsfunksjon for NHP-nettverket i en årrekke Nettverket har tidligere besluttet 
at sekretariatsfunksjonen bør konkurranseutsettes når medlemskontingenter (som brukes til å drifte 
sekretariatet) overstiger 200.000 kr. Roar Hansen (NFFA) og Gunnar Grini (Norsk Industri) informerte 
om at dette beløpet vil overstiges i 2022. Ledergruppen i nettverket ønsket derfor å 
konkurranseutsette sekretariatsfunksjonen for 2 år. Nettverket støttet dette. Grini tok på seg å 
utforme anbudsdokumenter og kjøre prosessen i samarbeid med én eller flere andre personer i 
nettverket. Det tas sikte på å kunne foreta anskaffelsen av sekretariatstjenesten i starten av 2021. 
 

Evt. 

Det ble tatt opp tre saker under evt. 

• Anne Solgaard (Grønn Byggallianse) informerte om at Grønn Byggallianse ville arrangere flere 

kurs fremover ifm. BREEAM-NOR (innføringskurs, prosjektlederkurs, mv).  

• Eirik Wærner (RIF) informerte om Nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i 

byggebransjen som ser startet opp som bl.a. tar sikte på å øke ombruk av byggematerialer. 

• Manju Chaudhary (SSB) etterspurte informasjon om status for DiBKs arbeid med å legge til rette 

for digitalisering av avfallsplaner i byggesak. DiBK var ikke til stede for møtet og det ble foreslått 

at dette kan være tema på neste nettverksmøte. Nettverksleder følger opp dette til neste møte. 

 

Det ble ikke fastsatt dato for neste nettverksmøte. Det var enighet om at nettverksleder finner en 

passende dato i mars 2021 og kaller inn til neste møte. Det legges opp til at møtet foregår på teams. 

 

https://www.byggemiljo.no/byggavfallskonferansen/
http://www.byggemiljo.no/

