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Årsmelding 2011 
 
 
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 

 
 
Styrets arbeid 
Det har vært avholdt kun ett styremøte 9.2.11.  Men det har vært en del diskusjoner på mail mellom 
styremedlemmene i tillegg. 
 
MOLAB meldte i fra at de likevel ikke hadde kapasitet til å føre regnskapet for oss.  Vi så oss derfor om etter 
en annen løsning, og vi var på nippet til å undertegne en avtale med et eksternt regnskapsbyrå da MOLAB 
meldte at arbeidssituasjonen var endret, og at de likevel kunne fortsette med regnskapet. 
Pga dette mellomspillet glemte vi helt å sende ut fakturaer for fagtreffet i 2011.  Dette ble først gjort i 2012. 
 
Utlysning av prosjektmidler: Styret har utarbeidet forslag til statutter for utdeling av prosjektmidler, som 
medlemmene kan søke støtte til ulike prosjekter fra. 
 
Rammeavtale med laboratorier: Styret arbeider med å utlyse en konkurranse om en rammeavtale med ett eller 
flere laboratorier hvor medlemsbedriftene våre kan få rabatter for utførte analyser.  Arbeidet fortsetter i 2012. 
 
Heving av standarden for miljøkartleggere: I dag er det BE 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.  Vi har luftet ideen med å lage en sertifiseringsordning hvor VI bestemmer standarden, men det 
har vært delte meninger i styret om dette.  Vi tar opp ballen med DiBK og DiFi, for å se hva vi kan få til. 
 
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 har derfor besluttet at vi videreutvikler 
SFTs gamle regneark-skjema.  DiBK har imidlertid vært kritiske til dette, fordi de arbeider med en ny 
nettportal ”Bygg-søk”, som skal inneholde alt som trengs.  Vi har derfor lagt arbeidet i bero på et møte med 
DiBK, selv om vi ikke har tro på at deres løsning er vår løsning. 
 
Håndtering av isolerglassvinduer: I løpet av året har vi utviklet et forslag til opplegg for hvordan 
isolerglassvinduer bør håndteres, for å forsøke å presse myndigheter og bransje til å innføre ordninger som 
gjør at dette avfallet blir håndtert riktig. 
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Verving:  Det har vært arbeidet med en vervebrosjyre, og vi har fått laget et register over potensielle 
medlemmer via DiBKs sider over BE-godkjente virksomheter med ansvarsrett.  Vervebrosjyren sluttføres i 
2012. 
 
Fagtreff Oslo 9.02-2011 
Rundt 30 personer møtte på dette fagtreffet. 
Saker som var oppe til behandling var: 
Godkjenning for ansvarsrett for miljøkartlegging og miljøsanering. 
Diskusjon om vinduer med klorparafiner; hvor stort er problemet, og hva kan gjøres?  Ruteretur var ikke 
interessert i å ta noe ansvar. 
Prosessen etter utført miljøkartlegging: Hvordan blir ikke kartlagte forekomster håndtert?  Utforming av 
kontrakter og beskrivelsestekster, tilbakemelding til miljøkartleggeren om hva som ble funnet, slik at 
vedkommende kan bli bedre. 
Funn av PCB og PAH i maling og fugemasser 
Asbestholdig støv – et undervurdert problem. 
Sum 7PCB eller total-PCB? 
Branntomter og miljøgifter. 
Nyheter innen miljøkartlegging. 
 
 
Utadrettet virksomhet 
 
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 2010 var vi ”oppe og gikk” på Facebook, på siden ”Miljøkartlegging”.  Denne siden var 
for tett knyttet til Eirik Wærner, så den 3. februar 2011 lagde vi en ny, uavhengig side som heter ”Forum for 
miljøkartlegging og –sanering”  I mars 2012 er det 121 som liker denne siden, men det har foreløpig ikke ”tatt 
av” med diskusjoner på siden.  Men denne siden er det eneste forum hvor man får vite regelmessig nytt om 
miljøkartlegging. 
 
Medlemstall 
Ved årsmøtetidspunktet hadde vi 28 betalende medlemsbedrifter. 
 
Regnskap 
Året ble avsluttet med et overskudd på kr 55.000, og vi har dermed en egenkapital på 130.000.  I tillegg har vi 
utestående fordringer for ikke utsendte fakturaer for fjorårets fagtreff. 


