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Årsmelding 2014 
 

 

Fagtreff  
 

Det er avholdt to fagtreff i 2014: 

 

Oslo: 30. januar 2014: (67 deltakere) 

Program: 

• Grenseverdier for farlig avfall – hvilke krav gjelder? 

• Erfaringsdatabase for miljøkartlegging 

• Nytt om klorparafiner 

• Nytt om Vindusretur 

• Nyheter fra Asplan Viak 

• Sammendrag av rapport om bygg- og anleggsavfall 

• Betongavfall – flere innlegg 

• Nytt regneark for avfallsplan 

• Sjekkliste for miljøkartleggere 

• Gebyrsatser for saksbehandling hos fylkesmennene, og veien utenom dette. 

• (Hvordan kan miljøkartleggingstjenesten utvides til å omfatte rådgiving for beste tekniske løsning?) 

 

Haugesund 17. september 2013: (23 deltakere) 

Program: 

• Radonmålinger – en del av miljøkartleggingen?  v/ Aleksandar Birovljev (Radonlab) 

• Trevirke med maling som defineres som farlig avfall – hvordan håndterer vi dette? 

• Takpappens historie v/ Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

• EE-avfall: Hvilke regler gjelder? v/ Laila Borgen Skaiaa, RENAS 

• Isolerglassvinduer: 

• Prøveprosjekt med håndtering av klorparafinholdige vinduer hos Remiks i Troms .v/: Silje Marie Skogvold, 

Multiconsult 

• Mengdeberegninger i miljøkartleggingsrapporter – eksempler på rapporter som er vanskelig å prise v/ Bergfinn 

Alund, 13-gruppen 

• Gulvbelegg: Mye mer er farlig enn det de fleste tror!  v/ Eirik Wærner og Bergfinn Alund 

• Orientering om Norsk Gjenvinnings anlegg for håndtering av isolerglassvinduer v/ miljøsjef konsert Siv Hege 

Wang Grøvo, Norsk Gjenvinning 

• Orientering fra PCB-Sanering om deres situasjon v/ Geir Thorbjørnsen, PCB-Sanering) 

• Hvilke krav ligger i TEK/SAK for å bli godkjent som ansvarlig prosjekterende eller utførende?  Kjetterske 

tanker v/ Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 
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Administrative saker 
 

Styrets sammensetning 

 

Eirik Wærner Styreleder Hjellnes Consult AS Oslo 

Steinar Pedersen Styremedlem SP-Maskin AS Harstad 

Ørjan Jamtli Styremedlem MOLAB AS Mo i Rana 

Robert Vørøs Styremedlem SIM Næring AS Stord 

Øivind Spjøtvold Styremedlem COWI AS Trondheim 

Bergfinn Alund Styremedlem 13-Gruppen AS Tretten 

Tollef Eliassen Styremedlem Erichsen & Horgen AS Oslo 

Varamedlemmer: 

Silje Marie Skogvold  Multiconsult AS Trondheim 

Synnøve Skorstad  Franzefoss Gjenvinning AS Trondheim 

Representant i NHP-nettverket 

Steinar Amlo  Norconsult AS Bærum 

Valgkomite 

Tollef Eliassen  Erichsen & Horgen AS Oslo 

Einar H. Skau  Ragn-Sells AS Bergen 

Tone Person  Erichsen & Horgen AS Oslo 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt tre styremøter i løpet av året: 13./1, 17/6 og 17/12.  Noen av møtene har vært telefonmøter for å 

spare tid og kostnader. 

 

Medlemstall 

Ved årsmøtetidspunktet hadde vi 52 betalende medlemsbedrifter.  Dette er en oppgang på 14 siden i fjor.  Medlemsliste 

følger i vedlegg. 

 
Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

Regnskap 

MOLAB v/ Randi Fjellheim har ført regnskapet for oss.   

 

Verving 

Det har ikke vært gjort spesielle vervetiltak i 2014, men flere styremedlemmer har sendt ut henvendelser til aktuelle 

bedrifter. 

 

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 2014 

var det 248 som likte siden, i januar 2015 var det 346.  I tillegg fikk vi etablert en diskusjonsgruppe «Miljøkartlegging 
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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 2015 er det 262 – over en dobling!. 

 

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

 

NHP-nettverket 

Steinar Amlo representerer oss i NHP-sammenheng. 

 

Fagsaker 
 

Erfaringsdatabase for analysedata fra miljøkartlegging 

Prosjektet har stått litt stille i 2014, da saksbehandleren i Hjellnes Consult har hatt svangerskapspermisjon. 

 

Sjekkliste for miljøkartlegging 

Eirik Wærners sjekkliste for miljøkartleggere ble presentert på fagtreffet 30.1. 2013, og det har vært arbeidet med en 

større oppdatering, som snart blir ferdig. 

 

Utlysning av prosjektmidler 

Styret har utarbeidet forslag til statutter for utdeling av prosjektmidler, som medlemmene kan søke støtte til ulike 

prosjekter fra.  Norconsult har søkt om, og fått innvilget, kr.30.000 til et prosjekt om kartlegging av klorparafiner i 

gulvbelegg. 

 

Heving av standarden for miljøkartleggere 

Vi har forsøkt å få Direktoratet for byggkvalitet til å stille på fagtreff for å få en redegjørelse for kvalifikasjonskrav til 

miljøkartleggere og miljøsanerere, men de har ikke «hatt tid» til å møte oss. 

 

Avfallsplanskjema 

DiBK har nå lagt ut avfallsplanskjemaer for nedlastning, i to versjoner: ett statisk og ett som inneholder 

regnearkfunksjoner.  Men det mangler viktige opplysninger for statistikk, for eksempel berørt areal.  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. 

 

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 

Omforente bransjeløsninger for overflatesjikt på metallavfall med innhold av farlige stoffer har blitt utarbeidet av 

Forumet i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall og Norsk Returmetallforening. 
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Styret diskuterte et tilsvarende forslag for treavfall på styremøtet i desember, men konklusjonen var at vi trenger et nytt 

avfallsstoffnummer hvis vi skal være sikre på at dette blir håndtert korrekt.  Saken er tatt opp med Miljødirektoratet. 

 

Analysemetodikk 

Ørjan Jamtli har tatt initiativ til å få oversikt over analysemetodikk for betong.  Måten dette gjøres på er viktig for å 

sikre at resultatene er sammenlignbare.  Saken fortsetter i 2015. 

 

HMS-instruks for miljøkartlegginger 

Eirik Wærner har arbeidet med å lage en «standardisert» HMS-instruks for miljøkartlegging, som ble lagt fram på 

styremøtet i desember.  Saken blir også behandlet på fagtreffet i januar 2015. 

 

PCB 

Vi har diskutert, og tatt opp med Miljødirektoratet endringer i avfallsforskriftens kap 11, vedlegg 3 del b, som bl.a. 

handler om PCB 

 

Endringer i TEK 

 

 


