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Årsmelding 2017 
 

 

Fagtreff  
 

Det er avholdt to fagtreff i 2017: 

 

Oslo 6. februar 2017: (60 deltakere) 

Program: 

• Grenseverdier for når noe blir farlig avfall (Eirik Wærner og Kristin Hovland, Hjellnes Consult) 

• Prøvetakingsstrategi for betong (Silje Skogvold, Multiconsult) 

• Veileder for risikovurdering av nyttiggjøring av lettere forurenset betong (Kristian Ulla Mejlgaard, Norconsult) 

• Spredning av asbest som følge av mangelfull miljøkartlegging, med case: Nedlagt industrivirksomhet i 

Harbitzalleen i Oslo (Tom Eriksen, Eriksen HMS) 

• Samarbeid med Arbeidstilsynet (Tom Eriksen, Eriksen HMS) 

• Standardisert forslag til tekst for anskaffelser av miljøkartleggingstjenester (Øivind Spøjtvold) 

• Oppsummering av nyheter fra The 9th International PCB Workshop i Kobe, Japan, høsten 2016 (Eirik Wærner, 

Hjellnes Consult) 

 

Stavanger 12.09.2017: (23 deltakere) 

• Betongveilederen Versjon 1.1 vil foreligge til møtet.  Vi tar en gjennomgang av veilederen og 

endringene. En ny sak som har dukket opp i det siste er hvilken analysemetode som skal brukes på Cr-

VI. 

• Grenseverdier – praktisk tilnærming Veiledningsmateriellet gjennomgås, og vi viser også hvordan 

dette kan gjøres så enkelt som mulig. 

• Er moderne trykkimpregnert trevirke farlig avfall?  MD har nye tanker om dette.  Vi bruker 

grenseverdi-verktøyet for å vise hvordan man kommer fram til svaret. 

• Betong: Case Kristiansand Saksbehandling ift gjenbruk av betong 

• Knusing og sikting som behandlingsmåte ved gjenbruk av betong 

• Betong: Case betongavfall Skorpo Betongavfall fra en øy, hvor det er vanskelig og dyrt å få 

transportert det til mottak.  Hva gjør man da? 

• NS3420C Vi tar en kort gjennomgang av de viktigste endringene i forslaget til standard. 

• Konstruksjoner som står igjen – er det avfall? En liten utredning om hva som er avfall. 

• Klorparafiner i lim Ørjan Jamtli viser hvordan man kan finne ut om gulvlimet inneholder 

klorparafiner. 

• Isolerglass er et tilbakevendende tema. Utkast til nye veileder blir presentert 

• XRF for viderekomne Holger Hartmann viser hvordan XRF kan brukes til å dobbeltsjekke kjemiske 

analyser. 
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Administrative saker 
 

Styrets sammensetning 

 

Eirik Wærner Styreleder Hjellnes Consult AS Oslo 

Ørjan Jamtli Styremedlem Sintef MOLAB AS Mo i Rana 

Robert Vørøs Styremedlem Arna Jordsortering Stord 

Øivind Spjøtvold Styremedlem COWI AS Trondheim 

Bergfinn Alund Styremedlem R3 Entreprenør Tretten 

Tollef Eliassen Styremedlem Veidekke Oslo 

Silje Marie Skogvold Styremedlem Multiconsult AS Trondheim 

Arve Staberg Styremedlem Retura IR Levanger 

Varamedlemmer: 

Edwin Klok Vara Veidekke Skien 

Kristian Mejlgaard Ulla Vara Norconsult AS Stavanger 

Representant i NHP-nettverket 

Steinar Amlo  Norconsult AS Bærum 

Valgkomite 

Hege Aasbø  NIRAS Stavanger 

Einar H. Skau  Ragn-Sells AS Bergen 

Synnøve Skorstad  Franzefoss Gjenvinning AS Trondheim 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt 4 styremøter i løpet av året 20.6, 21.8, 13.11 og 13.12: To av møtene har vært på Skype, og de to 

siste er avholdt på Scandic Hell.  Andre avklaringer har vært gjort på epost. 

 

Medlemstall 

Ved årsmøtetidspunktet hadde vi totalt 68 medlemmer, herav 58 betalende medlemsbedrifter og 10 gratismedlemmer.  

Dette er en svak oppgang siden i fjor, grunnen er at det har vært noen utmeldinger, men flest oppkjøp og 

sammenslåinger av firmaer.  Medlemsliste følger i vedlegg. 

Vi innførte gratis medlemsavgift for offentlige forvaltningsetater (observatørstatus), men dette har ikke gitt den ønskede 

uttelling – potensialet burde være mye større.  Men det begynner etter hvert å bli mange fylkesmenn som er medlem. 

 

 
Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

Regnskap og økonomi 

MOLAB v/ Randi Fjellheim har ført regnskapet.   

Forumet baserer hele sin virksomhet på kontingentmidlene.  I 2017 har det blitt nedlagt omtrent 245 timer betalt arbeid 

og 673 timer frivillig arbeid, totalt 858 timer. Dette tilsvarer nesten en million kroner dersom det hadde vært fakturert en 

timerate på 1150,-  
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Regnskapene for de siste årene viser underskudd, og vi er i ferd med å bruke opp egenkapitalen.  Det vil derfor være 

nødvendig med innsparinger eller inntektsøkninger, slik at vi har en viss bufferkapital. 

 

 

Internett 

Vi har plass på www.byggemiljo.no.  Noe informasjon er lagt ut her, som f.eks. foredrag fra fagtreffene, men vi bruker 

for det meste Facebook som kanal.  

 

Facebook 

Facebook-siden vår ”Forum for miljøkartlegging og –sanering” har blitt benyttet forholdsvis aktivt i året.  I januar 

2015 var det 346 som likte siden, i januar 2018 var det 502.  De fleste følgerne er norske, men vi har også følgere fra 

Danmark, Island, Storbritannina, Indonesia, Filipinene, Serbia, Sverige og USA. 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 hadde 127 «likere» i 2014, i januar 2018 er det 443! 

 

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

 

Nyhetsbrev 

I løpet av året har vi sendt ut 8 nyhetsbrev, etter behov.  Vi kommer med nyhetsbrev hver måned framover, hvis det er 

behov for det. 

 

NHP-nettverket 

Steinar Amlo representerer oss i NHP1-sammenheng. 

 

Fagsaker 
 

Utlysning av prosjektmidler 

Ingen søkte om midler i 2017. 

 

Betongveilederen 

På høsttreffet 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide en prøvetakingsstrategi for betong.  Gruppa har 

kommet godt i gang med arbeidet.  Gruppa består av Silje Skogvold, Multiconsult (leder), og medlemmene: Eirik 

Wærner (Hjellnes), Steinar Pedersen (SP-Maskin), Øivind Spjøtvold og Mirja Ottesen (COWI), Tollef Eliassen 

(Erichsen og Horgen, nå Veidekke), Bergfinn Alund og Said Hashem (R3), samt Kristian Ulla (Norconsult).  Etter hvert 

var det styret som tok over arbeidet. 

Resultatet blir framlagt på fagtreffet i februar 2017.  Det har vært arbeidet med revisjon av veilederen, og en versjon 1.1 

vil foreligge til fagtreffet i januar 2018. 

 

                                                 
1 NHP = Nasjonal Handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 

http://www.byggemiljo.no/


Årsmelding Forum for miljøkartlegging og –sanering 2017 

 

Opprettet 15.01.2018 10:10 a.m. Årsmelding_2017_Forum_miljøkartlegging Sist lagret av Ulla Kristian Mejlgaard Side 4 av 4 

 

Nye grenseverdier for når avfall blir farlig avfall 

Prosjektet ble startet i 2016, da Hjellnes Consult foreslo at vi skulle lage en oversikt over grenseverdier for farlig avfall 

basert på ECHA-databasen.  I løpet av 2017 meldte NFFA sin interesse for å samarbeide med oss om dette, og resultatet 

ble framlagt på fagtreffet i februar 2017.  Veiledningsmateriellet består av en veileder i tekstform, og et regneark-

vedlegg (som er låst, og således blir mer å betrakt som tabeller).  Tabellene er: Oversikt over H-setninger og 

beregningsregler, grenseverdier for organisk avfall, grenseverdier for uorganisk avfall, «avfallstabellen» som er Hjellnes 

Consults gamle sjekkliste for miljøkartlegging (noe utvidet), og en oversikt over benyttede forkortelser. 

Rundt årsskiftet kom vi i gang med revisjon av veilederen.  Alle grenseverdier skal dobbeltsjekkes, og teksten skal 

skrives om og presiseres.  Særlig må vi beskrive hvordan grenseverdier for «ikke harmoniserte stoffer» skal tolkes. 

 

Ny NS3420CD 

Flere i Forumet har deltatt i komitearbeidet i Standard Norge for å lage en revidert utgave av NS 3420C, som har fått 

navnet NS 3420CD.  Dette er standarden for hvordan man beskriver at en miljøsanering skal utføres.  Standarden er 

strammet opp og forkortet på enkelte områder, og utvidet på andre områder.  Emner som soppsanering og hulltaking er 

skilt ut fra standarden, slik at den er blitt mer rendyrket – derfor nytt navn. Vi håper at den nye utgaven er blitt bedre 

enn den forrige. 

 

Endringer i TEK 

Vi har tatt opp med DiBK forslag til endinger i TEK §9-7, slik at det blir klarere at alle rive- og rehabiliteringsprosjekter 

må utføre miljøkartlegging, og vi har også foreslått å senke tiltaksgrensen til 50 m2, evt fjerne den helt.  Da ny TEK-17 

kom, var ingen av våre forslag tatt til følge. Vi lurer på om brevene våre i det hele tatt er blitt lest…. 

 

Samarbeid med Arbeidstilsynet om asbest 

Arbeidstilsynet arbeider med å lage en handlingsplan for deres arbeid med asbest.  De planlegger økt 

kontrollvirksomhet ved asbestsaneringer. Foreløpig har det likevel ikke skjedd så veldig mye konkret. 

 

Standardisert tekst for anskaffelser av miljøkartleggingstjenester 

Vi ser stadig at det utlyses oppdrag om miljøkartlegging, hvor pris er eneste konkurransefaktor, eller hvor det er andre, 

rare tildelingskriterier.  Vi så derfor behovet for å forsøke å hjelpe bestillerne i å lage bedre utlysninger.  Et forslag til 

opplegg ble presentert på fagtreffet i februar 2017, og ble også sendt ut som vedlegg i et nyhetsbrev. Saken skal også 

legges ut på byggemiljo.no, under valget «Miljøriktige anskaffelser». 

 

Byggavfallskonferansen 2017 

Også på dette arrangementet har Forum for miljøkartlegging fått sin egen bolk på en time, hvor vi får presentere viktige 

saker.  På BAK-17 har vi hele 4 innlegg.  Dette er svært nyttig for å få spredd kunnskapen til andre deler av næringen. 

 

Reaksjoner på dårlige miljøkartlegginger og dårlige utlysninger. 

Vi har forsøkt å følge opp flere slike saker, men med begrenset hell.  Edwin Klok la på siste styremøte fram et forslag til 

en prosjektskisse for å gjøre en undersøkelse av hvordan kvaliteten på miljøkartlegging og sanering er i distriktene, og 

denne saken vil bli fulgt opp av styret. 

 


