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Årsmelding 2018 
 
 

Fagtreff  
 
Det er avholdt to fagtreff i 2018: 
 
30. januar: 

 Betongveilederen.  Ny utgave av betongveilederen vil foreligge til fagtreffet, og vi går gjennom de 
viktigste endringene i denne. 

 Farlig avfall-veiledningen.  Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Forumet har startet arbeidet 
med revisjon av veilederen.  Vi går gjennom de viktigste momentene i denne forbindelse, og hva som 
er viktig å huske på. 

 Svanemerking av renovering og miljøsanering.   
 NS 3420CD: Ny standard for miljøsanering er vedtatt, og utgis i februar 2018.  Vi får et innblikk i hva 

som er nytt. 
 F-gass forordningen. Stig Rath fra Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) informerer om 

F-gassforordningen, kjølemedier og miljøkartlegging. Han kommer også litt inn på en rykende fersk 
rapport om dette som blir presentert av COWI på Byggavfallskonferansen dagen etterpå. 

 Asbest + lungekreft. Overlege og professor Bjørn Hilt fra St. Olavs hospital snakker om 
asbestsykdommer og forebygging av dette, samt litt perspektiv på asbest generelt. 

 Isolerglass. Vi informerer og diskuterer videre om isolerglass. 
 Klorparafiner i vinylbelegg.  Steinar Amlo (Norconsult) informerer om hovedfunnene i den rykende 

ferske rapporten som er klar.  Bl.a. vandrer klorparafinene fra vinylbelegg til underliggende 
linoleumsbelegg, slik at linoleumen også blir farlig avfall. 

 Blir det merkbare endringer i leverte fraksjoner som et resultat av miljøkartlegging? 
 
18. september: 
 

 Erfaringer av farlig avfall i EE avfall i forbindelse med miljøkartlegging.  Marcus Martinsson, Market 
Manager Norway, Stena Recycling AS 

 Multiconsult har tatt 100 betongprøver på Radiumhospitalet, og resultatene fra dette legges 
fram.  Eirik Wærner, Multiconsult 

 Utlekking av treverdig og seksverdig krom fra betong.  Cathrine Eckbo, prosjektrådgiver, Norges 
Geotekniske Institutt (NGI) 

 Gjenbruk av betong: Blåfalli II Kraftstasjon.  Eksempel på prosessen med å få tillatelse til 
nyttiggjøring av betongavfall.  Joar Hovda, Multiconsult 

 Spørsmål og svar om betong og regelverk i påvente av ny forskrift.  Miljødirektoratet (Vanja Alling) 
kommer. 

 Pascal Haller, (Technical and EU Asbestos Development Director, Eurofins Analyses pour le Bâtiment 
France) skal snakke om asbestanalyse-metoder og de ulike metodenes fordeler og ulemper.  (Foredrag 
på engelsk) 
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I tillegg har Forumet arrangert en serie med to fagseminarer på fem forskjellige steder i Norge, hvor temaene var hhv: 
 

 «Hva gjør avfall farlig?»-veilederen 
 «Betongveilederen» 

 
Fagseminarene ble arrangert følgende steder: 
Hva gjør avfall farlig? –veilederen: Oslo 15. oktober, Tromsø 30. oktober, Trondheim/Skype 1. november, Stavanger 
26. november og Bergen 28. november. 
 
Betongveilederen: Oslo 16. oktober, Tromsø 31. oktober, Trondheim/Skype 2. november, Stavanger 27. november og 
Bergen 29. november. 
 
Fagseminarene må sies å ha blitt en suksess.  Vi hadde totalt 209 deltakere, hvorav 16 kommunale/fylkesmenn (som 
betalte en symbolsk sum på 500 kr for å delta).  Deltakelsen varierte fra 7 på betongmøtet i Tromsø til 38 på det samme 
i Stavanger. Vi fikk litt blandede kritikker på det første farlig avfall-seminaret, som var berettiget.  På de siste 
seminarene var det mange som svarte «meget godt fornøyde» og enda flere som sa «godt fornøyd». 
 

 
Administrative saker 
 
Styrets sammensetning 
 

Eirik Wærner Styreleder Multiconsult AS Oslo 
Ørjan Jamtli Styremedlem Sintef MOLAB AS Mo i Rana 
Robert Vørøs Styremedlem Arna Jordsortering Bergen 
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 
Tollef Eliassen  Veidekke AS Oslo 
Einar H. Skau  Ragn-Sells AS Bergen 
Silje Skogvold  Multiconsult AS Trondheim 

 
Styremøter 
Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året 16.1, 4.4, 14.5, 30.5, 128.6, 24.8 og 12.12: Alle møtene har vært på 
Skype.  Andre avklaringer har vært gjort på epost. 
 
Medlemstall 
Ved årsmøtetidspunktet hadde vi totalt 78 medlemmer, herav 66 betalende medlemsbedrifter og 12 gratismedlemmer.  
Dette er en pen oppgang siden i fjor, og vi ser at flere firmaer melder seg inn «uoppfordret».  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. 
Neste år vil det bli en færre, fordi Hordaland og Sogn og Fjordane fylkesmannsembeter er slått sammen. 
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Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

Regnskap og økonomi 
MOLAB v/ Randi Fjellheim har ført regnskapet.   
Forumet baserer hele sin virksomhet på kontingentmidlene.  
Årets regnskap viser at brukbart overskudd, som gjør at vi har tatt igjen fjorårets negative resultat. Egenkapitalen ved 
årsskiftet var 471.150. 
 
Internett 
Vi har i løpet av året fått på plass vår egen hjemmeside, takket være innsatsen til Kristian Ulla – som har gjort hele 
jobben med å skaffe domene og lage sidene. URL er www.miljokartlegging.com eller www.miljøkartlegging.no.  
 
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 2019 var det 563.  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 2019 er det 547! 
 

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

 
Nyhetsbrev 
I løpet av året har vi sendt ut 11 nyhetsbrev, etter behov.  Vi kommer med nyhetsbrev hver måned framover, hvis det er 
behov for det. 
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NHP-nettverket 
Steinar Amlo representerer oss i NHP1-sammenheng. 
 

Fagsaker 
 
Utlysning av prosjektmidler 
Ingen søkte om midler i 2018. 
 
Betongveilederen 
På høsttreffet 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide en prøvetakingsstrategi for betong.  Resultatet ble 
framlagt på fagtreffet i februar 2017.  Kursmateriellet som ble utviklet til fagseminarene viste at det var behov for en del 
justeringer og presiseringer i teksten på veilederen. Kristian Ulla og Eirik Wærner har revidert veilederen ved 
nyttårstider 2019, og en versjon 2.0 vil foreligge til Byggavfallskonferansen 2019. 
 
Cr(VI) i betong 
Vi har fortsatt arbeidet med å samle inn analysedata for utførte betonganalyser.  Vi har til nå fått inn i overkant av 200 
analyser, men vi vil gjerne ha enda flere.  Vi vet at det sitter folk der ute med mange analyser.  Vi hadde opprinnelig 
laget et registreringsskjema for dette, men det viste seg uhensiktsmessig.  Derfor ligger det en regneark-mal på 
hjemmesiden vår som kan brukes til å legge inn data.  Da kan vi kopiere dataene rett inn i regnearket vårt. 
 
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. 
Eirik Wærner deltok på et seminar i Danmark arrangert av DAKOFA om hvordan de klassifiserer farlig avfall, noe som 
var nyttig i forhold til våre egne fagseminarer. 
 
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 2018 
Også på dette arrangementet har Forum for miljøkartlegging fått sin egen bolk på en time, hvor vi får presentere viktige 
saker.  På BAK-18 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.  Etter innspill fra Edwin Klok har styret arbeidet 
med 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. Vi søkte arrangementskomiteen for Byggavfallskonferansen om 
midler, men vi nådde ikke opp i denne omgang. Prosjektet står stille pga finansieringsproblemer. 
  

                                                 
1 NHP = Nasjonal Handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 
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ORDINÆRE MEDLEMMER:   
AF Decom AS  OBOS Prosjekt AS 
ALS Laboratory Group Norway AS  Perpetuum Circuli AS 
Anleggspartner 1 Midt Norge AS  R3 Entreprenør AS 
AR Miljøsikring AS  R3 Entreprenør Innland AS 
Asplan Viak AS  Ragn-Sells Miljøsanering AS 
Buskerud gjenvinning  Rambøll Norge AS 
ContainereXpressen AS  Retura IR AS 
Cowi AS  Retura Sør Trøndelag AS 
Emblem Consult AS  Retura TRV AS 
EN Entreprenør  Risa AS 
Erichsen & Horgen AS   Rivtec Bor & Sag 
Eriksen HMS AS  Sandvoll Enreprenør AS 
Eurofins Environment Testing Norway AS  SINTEF Molab AS 
Fana stein og gjenvinning  SP-Maskin AS 
Forsvarsbygg Futura Miljø  Stangeland Maskin AS 
Franzefoss Gjenvinning AS  Stena Recycling AS 
FS Prosjekt  Stormbygg AS 
Fylkesnes AS  Sweco Norge AS 
Golder Associates AS  Trønderplan 
Horisont Miljøpart IKS  UnionConsult Fredriksen AS 
HR Prosjekt AS  Veidekke Entreprenør AS, Region Anlegg 
Huslid Consult  Østbø AS 
Høyer Finseth AS  Øst-Riv AS 
Isoteks Miljø AS  ÅF Engineering AS 
iVest Consult AS    
Kokkersvold AS  GRATISMEDLEMMER: 
Kåre Knutsen, byggmester  Bergen Kommune 
LabForum SA  Fredrikstad kommune 
Lofoten Avfallsselskap IKS  Fylkesmannen i Hordaland 
Løvaas Bygningsteknikk AS  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Miljøsanering AS  Fylkesmannen i Nordland 
Moby entreprenør  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Moldskred AS  Fylkesmannen i Rogaland 
Multiconsult Norge AS  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
Møre Miljøsanering AS  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
NIRAS Norge AS  Kvinnherad kommune 
Nomiko  Miljømerket Norge, Svanemerket 
Norconsult AS  Skien brann- og feievesen 
Norges Geotekniske Institutt (NGI)   
Norsk Gjenvinning AS   
Norsk Saneringsservice AS   

 


