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Årsmelding 2013 
 
 
Styrets sammensetning 
 

Eirik Wærner Styreleder Hjellnes Consult AS Oslo 
Arne Hugo Elde Styremedlem Norsk Gjenvinning Entreprenør Oslo 
Steinar Pedersen Styremedlem SP-Maskin AS Harstad 
Ørjan Jamtli Styremedlem MOLAB AS Mo i Rana 
Oddvar Steinsholt Styremedlem PeWe Entreprenør AS Porsgrunn 
Robert Vørøs Styremedlem SIM Næring AS Stord 
Øivind Spjøtvold Styremedlem COWI AS Trondheim 

 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt seks styremøter i løpet av året: 16/1, 4/3, 12/6, 13/8, 26/8 og 14/11.  Noen av møtene har vært 
telefonmøter for å spare tid og kostnader. 
 
Utlysning av prosjektmidler 
Styret har utarbeidet forslag til statutter for utdeling av prosjektmidler, som medlemmene kan søke støtte til ulike 
prosjekter fra.  Det ble i 2013 satt av kr. 100.000 til formålet, men ingen søknader har kommet inn.  Styret bestemte seg 
derfor at midlene skulle brukes på erfaringsdatabasen. 
Det var meningen at det skulle brukes penger på å analysere innholdet i en Borvibet-flaske, men dette bortfalt, da 
MOLAB analyserte gratis.  Bakgrunnen var at Eirik Wærner fikk en flaske original Borvibet fra Tore Veløy (ex 
Maskinentreprenørenes Forbund).  Det viste seg at denne flasken ikke inneholdt PCB i det hele tatt.  Derfor ble Steinar 
Amlo kontaktet, fordi han også har en boks original Borvibet.  Denne er produsert på et annet tidspunkt, og var tidligere 
analysert til å inneholde 12.000 mg PCB.  Men den nye analysen viste kun 237 mg PCB, og at dette trolig var Clophen 
A30. 
 
Rammeavtale med laboratorier 
Arbeidet med å utlyse en konkurranse om en rammeavtale med ett eller flere laboratorier hvor medlemsbedriftene våre 
kan få rabatter for utførte analyser har stått stille i 2013. 
 
Heving av standarden for miljøkartleggere 
I dag er det Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som gir godkjenning for ansvarsrett for miljøkartleggere og –sanerere.  
Problemet er at man behøver ikke å ha gått på et miljøkartleggingskurs for å bli godkjent.  Det virker som om det har 
vært for lett å få denne godkjenningen.  Men signaler i 2013 tyder på at direktoratet har blitt vesentlig strengere.  Vi 
planlegger et møte med direktoratet for å følge opp dette, samt å få til endringer i TEK 10 Kapittel 9. 
 
Avfallsplanskjema 
Standard Norge har utarbeidet et forslag til avfallsplan-skjema, som vi mener er helt håpløst.  For det første er det et 
”dumt” pdf-dokument, som ikke regner ut noe som helst.  Det mangler også viktige opplysninger for statistikk, for 
eksempel berørt areal.  Styret besluttet derfor at vi videreutvikler SFTs gamle regneark-skjema.  DiBKs nye nettportal 
”Bygg-søk” har nå blitt ferdig, og inneholder verktøy for å lage og vedlikeholde en avfallsplan.  Men det vil likevel 
være behov for et regneark til beregning av avfallstall, fordi DiBKs løsning kun er utfylling av avfallsplan og utregning 
av sorteringsgrad. 
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Fagtreff  
 
Det er avholdt to fagtreff i 2013: 
 
Oslo: 30. januar 2013: (53 deltakere) 
Program: 

 Nytt om klorparafiner 
 Nytt om Vindusretur 
 Betongavfall – flere innlegg 
 Sammendrag av rapport om bygg- og anleggsavfall 
 Nytt regneark for avfallsplan 
 Sjekkliste for miljøkartleggere 
 Gebyrsatser for saksbehandling hos fylkesmennene, og veien utenom dette. 
 Grenseverdier for farlig avfall – hvilke krav gjelder? 
 Hvordan kan miljøkartleggingstjenesten utvides til å omfatte rådgiving for beste tekniske løsning? 

 
Bergen 10. september 2013: (33 deltakere) 
Program: 

 Man made mineral fibre (MMMF): 
 Lekker forurensning fra husene?  
 Når avfallsmottak nekter å ta i mot avfall: Avfall som består av flere typer farlig avfall.  CLP-direktivet har i 

tillegg lavere grenseverdier enn forurenset grunn-regelverket 
 Levering av farlig avfall til forbrenningsanlegg:  
 Nyheter om PCB – bruksområder du ikke visste om?:  
 Hva skal en miljøkartleggingsrapport inneholde, og hvordan skal den utformes 

 
Erfaringsdatabase for analysedata fra miljøkartlegging 
Hjellnes Consult har fått bevilget kr. 100.000,- fra Rådgivende Ingeniørers Forening til et prosjekt for å samle inn 
analysedata fra miljøkartlegginger.  Prosjektet vil kunne følge opp arbeidet som Norconsult gjorde for KLIF for en tid 
tilbake.  Arbeidet som er utført i 2013 har vært å lage en detaljert prosjektbeskrivelse for  prosjektet.  I 2014 må det 
skaffes finansiering, søknader er allerede sendt. 
 
Sjekkliste for miljøkartlegging 
Eirik Wærners sjekkliste for miljøkartleggere ble presentert på fagtreffet 30.1. 2013, og er oppdatert et par ganger i 
løpet av året. 
 
Medlemstall 
Ved årsmøtetidspunktet hadde vi 38 betalende medlemsbedrifter.  Dette er en oppgang på 12 siden i fjor. 
 
AF Decom AS Norsk Gjenvinning Entreprenør AS 
ALS Laboratory Group Norway AS OBOS Prosjekt AS 
ARTEC AS PCB Sanering AS 
Asplan Viak AS PeWe Entreprenør AS 
Avfall Sør Bedrift AS Rambøll Norge AS 
Unionconsult Ba8 AS Retura Sør Trøndelag AS 
Cowi AS SIM Næring AS 
Eurofins Environment Testing Norway AS Smi energi & miljø as 
Franzefoss Gjenvinning AS SP-Maskin AS 
Hjellnes Consult AS Sweco Norge AS 
Høyer Finseth AS 13-Gruppen AS 
Implenia Miljø AS Veidekke Entreprenør AS 
Kokkersvold AS Vindusretur AS 
Løvaas Bygningsteknikk AS Østbø AS 
Miljøsanering AS Eriksen HMS AS 
Molab As Promitek AS 
Multiconsult AS Golder Associates AS 
Norconsult AS AK Miljø AS 
Norges Geologiske Institutt (NGI) Ragn-Sells AS 
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Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

 
Regnskap 
MOLAB v/ Eva Rise har ført regnskapet for oss.   
 
Utadrettet virksomhet 
 
Verving 
Vervebrosjyren ble ferdig før sommerferien, og vi sendte den ut til potensielle medlemmer som var ført opp på DiBKs 
sider over BE-godkjente virksomheter med ansvarsrett.  Det var ca 50 virksomheter, men det resulterte i kun ett nytt 
medlem. 
 
Internett 
Vi har i løpet av året fått aksept på at vi får plass på www.byggemiljo.no.  Noe informasjon er lagt ut her, men vi bruker 
for det meste Facebook som kanal.  Problemet er at det er ikke alle som er på Facebook. 
 
Facebook 
Facebook-siden vår ”Forum for miljøkartlegging og –sanering” har blitt benyttet forholdsvis aktivt i året.  I januar 2013 
var det 180 som likte siden, i januar 2014 var det 248.  I tillegg fikk vi etablert en diskusjonsgruppe «Miljøkartlegging 
diskusjonsforum», som har blitt et veldig bra sted for å diskutere og få innspill på problemstillinger.  Denne gruppa har 
127 «likere». 
 

 
Figur 2 Utviklingen i antall som liker Facebook-siden vår. 

 
NHP-nettverket 
Forumet søkte om opptak i Nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, og dette ble (selvfølgelig) 
innvilget.  Steinar Amlo representerer oss i NHP-sammenheng, da både Eirik Wærner og Arne Hugo Elde representerer 
andre organisasjoner (Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk Industri). 
 
BAK-14 
Forumet har bidratt med innspill til programinnhold og foredragsholdere på en bolk om miljøkartlegging på 
Byggavfallskonferansen 2014.01.13 
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Multiforurenset avfall + kommunal nedklassifisering av deklarert avfall 
Styret har arbeidet med flere saker som vi ikke har kommet til bunn i enda.  Dette gjelder multiforurenset avfall, som er 
vanskelig å få levert mange steder.  Eksempler på dette er brannavfall, som inneholder PAH, tungmetaller og dioksiner, 
men som også kan inneholde asbest. 
Vi har også fått melding om at enkelte forbrenningsanlegg «nedklassifiserer» farlig avfall til ordinært avfall, trolig fordi 
de trenger avfall til ovnene sine.  Slik virksomhet er ikke lovlig.  Når et avfall er deklarert som farlig avfall, kan man 
ikke uten videre stryke dette. 
 
Metalloverflater med farlige stoffer 
Forumet har arbeidet sammen med Norsk forening for farlig avfall og Norsk Returmetallforening om omforente krav til 
hvordan vi skal behandle metaller som er malt med stoffer som isolert sett kan defineres som farlig avfall.  Dette kan 
f.eks. være PCB-holdig maling.  Resultatene presenteres på fagtreffet i januar 2014. 
 
Dårlige miljøkartlegginger 
Ved noen anledninger (heldigvis ikke så ofte!) får vi henvendelser om miljøkartleggingsrapporter som er for dårlige.  I 
ett tilfelle i 2013 reagerte vi på dette.  Et av de store, anerkjente rådgiverfirmaene hadde laget en rapport som var «under 
pari».  Det viste seg at dette var et brudd på interne KS-rutiner som det ble slått ned på i firmaet.  Vi fikk takk for at vi 
hadde tatt opp saken. 


