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Årsmelding 2010 
 

Oppstartsmøtet 

Forumet ble vedtatt opprettet på et stiftelsesmøte i Oslo den 12. februar 2010.  Over 50 personer møtte på 

dette møtet.  Det ble vedtatt at styringsgruppa skulle utarbeide en formålsparagraf ut i fra diskusjonen i møtet.  

En styringsgruppe ble valgt, med Eirik Wærner som leder.  MOLAB ble valgt til å føre regnskapet. 

 

Stiftelse 

Så langt gikk alt greit.  MOLAB ville at vi skulle opprette en egen bankkonto, men for å få det, må man ha et 

personnummer eller et organisasjonsnummer.  Og for å få et organisasjonsnummer må man gjennom en mølle 

i Brønnøysundregisterene, som krever vedtekter med mer.  Denne prosessen ble startet 13.4.2010, og først 

30.6.2010 var Brønnøysundregistrene fornøyd.  Da hadde vi fått på plass personnummer på alle, vedtekter, 

signaturrett med mer. 

 

Styrets sammensetning 

 

Eirik Wærner Styreleder Hjellnes Consult AS Oslo 

Arne Hugo Elde  Veolia Miljø Entreprenør Oslo 

Steinar Pedersen  SP-Maskin AS Harstad 

Ørjan Jamtli  MOLAB AS Mo i Rana 

Oddvar Steinsholt  PeWe Entreprenør AS Porsgrunn 

Robert Vørøs  SIM Næring AS Stord 

Øivind Spjøtvold  NORSAS AS Trondheim 

 

Hele styret minus Arne Hugo Elde ble valgt på stiftelsesmøtet.  Styret besluttet den 29.4.2010 å utvide styret 

med en person, slik at Elde også fikk en plass. 

 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt styremøter 29.4.10, 13.9.10 og 9.2.11.  I tillegg hadde flere av styremedlemmene et 

uformelt møte 25.11 i Trondheim. 

Styret har arbeidet med formalitet som å tilfredsstille Brønnøysundregisterenes rigide krav til å få et 

organisasjonsnummer.  Det har også blitt laget mal for brevark og møtereferater.  Videre har vi diskutert 

mange faglige saker. 

 

Fagtreff Trondheim 13.9 

11 personer deltok på dette fagtreffet. 

Formålet med dette møtet var å belyse regelendringene ved overføring av byggavfallsregelverket til 

bygningsloven.  Det ble også satt søkelyset på at maling ofte inneholdt mer tungmetaller enn PCB, som vi 

hittil hadde hatt fokus på. 

 

Fagtreff Trondheim 25.11.2010 

22 personer møtte på dette fagtreffet. 

Formålet med treffet var å sette søkelyset på den store rivingen som var forestående: Riving av høyblokka på 

St. Olavs hospital med sidebygninger. 
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Det ble orientert som selve prosessen og entrepriseformen, som var ”utradisjonell”, ved at det ikke var gjort 

miljøkartlegging på forhånd – men at denne skulle være en del av prisen.  Dette hadde også vært en 

utfordring, men det hadde løst seg pga seriøs byggherre og seriøse entreprenører.  Problemene er hvordan man 

skal håndtere de store mengdene betong med lave PCB-verdier. 

 

Utadrettet virksomhet 

Uttalelser 

I forbindelse med overføring av avfallsreglene fra forurensningsloven til plan- og bygningsloven, hadde vi et 

innlegg i Teknisk Ukeblad, hvor vi mente at dagens ordning med kommunal godkjenning FØR man får 

igangsettingstillatelse burde fortsette. 

 

Internett 

Vi har ikke hatt kapasitet til å komme oss på internett.  Styret har diskutert dette, og mener at dette er en viktig 

sak.  Vi har såpass god økonomi at vi burde få det til.  Inntil videre har vi fått til en avtale med Norsas, om at 

vi kan legge ut ting på deres side. 

 

Facebook 

Den 26. november var vi ”oppe og gikk” på Facebook, på siden ”Miljøkartlegging”.  Denne siden var for tett 

knyttet til Eirik Wærner, så den 3. februar lagde vi en ny, uavhengig side som heter ”Forum for 

miljøkartlegging og –sanering”  Et bevis på at publikummet vårt ikke er så veldig aktive på Facebook, er at 

svart mange av dem som ble venn med den første siden ikke har meldt seg over til den nye, til tross for flere 

direkte-mailer med oppfordring om dette.  Dumt av dem, for det er på den nye siden det skjer. 

 

Medlemstall 

Ved årsmøtetidspunktet hadde vi 22 betalende medlemsbedrifter.  Det er vi fornøyd med som en start. 

 

Regnskap 

Ået ble avsluttet med et overskudd på kr 75.000. 


