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Årsmelding 2012 
 
 
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 to styremøter i løpet av året: 19.01 og 17.12.  Men det har vært en del diskusjoner på 
epost mellom styremedlemmene i tillegg.  For 2013 har styret planlagt alle møtetidspunkter allerede. 
 
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. 
 
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.  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 besluttet derfor 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.  Eirik Wærner og Tollef Eliassen (Norsk Gjenvinning Entreprenør) har hatt flere 
møter med DiBK om hvordan denne portalen skulle se ut, og resultatet ser ut til å bli bra.  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. 
 
 
Håndtering av isolerglassvinduer 
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I løpet av 2012 utviklet styret 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.  Dette ble 
bifalt på fagdagen i 2012. 
 
Fagtreff Oslo 9.03-2012 
Hele 50 personer møtte på dette fagtreffet. 
Saker som var oppe til behandling var: 
1. Avfallsplan-skjema og DiBKs BYGGSØK-portal 
2. Håndtering av isolerglassvinduer 
3. Praktisk miljøsanering –utstyr og metoder 
4. Utlysning av prosjektmidler 
5. Bruk av XRF: Feilmålinger i XRF, hvilke vei viser instrumentet feil? 
6. MMMF (Man Made Mineral Fibre)  Regler og hvordan vi skal håndtere dette? 
7. Cellegummi med høye brom-verdier som ikke er definert som farlig avfall 
8. Hva med metaller som er malt med tungmetallholdige malinger – er dette farlig avfall, eller kan 
metallgjenvinnerne ta seg av dette? 
9. KLIFs grenseverdier for forurenset grunn og bruken av dette i miljøkartlegging 
 
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.  Ideen er å lage et databasesystem hvor analysedata fra laboratoriet lastes opp i en 
nettløsning, og hvor den som laster opp opplysningene selv kan gjøre tilføyelser og kommentarer før det 
lagres.  Og systemet bør være slik at alle kan gå inn i det og se på dataene til enhver tid. 
 
Sjekkliste for miljøkartlegging 
Eirik Wærner viste fram et utkast til en sjekkliste for miljøkartleggere på Byggavfallskonferansen 2012.  Det 
har vært arbeidet videre med denne i hele 2012, og denne vil bli presentert på fagtreffet 30.1. 2013.  Fra en 
enkel tabell på 2 sider har den vokst til et dokument på 8 sider. 
 
Medlemstall 
Ved årsmøtetidspunktet hadde vi 26 betalende medlemsbedrifter.  Dette er en nedgang på 2 siden i fjor, som 
skyldes at noen er strøket pga manglende betaling, noen har fusjonert og et firma har meldt seg ut. 
 
AF Decom AS ARTEC Prosjekt Team AS 
Asplan Viak AS BA8 Rådgivende Ingeniører AS 
Cowi AS Ersland Miljøkonsult AS 
Eurofins Environment Testing Norway AS Franzefoss Gjenvinning AS 
Hjellnes Consult AS Implenia Miljø AS 
Kokkersvoll AS Løvaas Bygningsteknikk AS 
Molab As Multiconsult AS 
Norconsult AS PCB Sanering AS 
PeWe Entreprenør AS Rambøll Norge AS 
SIM Næring AS Smi energi & miljø as 
SP-Maskin AS Sweco Norge AS 
Tretten Betongsaging AS Veidekke Entreprenør 
Norsk Gjenvinning Miljø Entreprenør AS Østbø AS 
 
Regnskap 
MOLAB v/ Eva Rise har ført regnskapet for oss.  Året ble avsluttet med et overskudd på kr 73.000, og vi har 
dermed en egenkapital på 239.000.  Økonomien må sies å være god. 
 
Utadrettet virksomhet 
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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 2013. 
 
Internett 
Vi har ikke hatt kapasitet til å komme oss på internett.  Styret har diskutert dette, og mener at dette er en viktig 
sak.  Vedlikehold av en internettside er imidlertid krevende, så foreløpig har vi basert oss på Facebook-siden 
vår.  Det er også en utfordring at alle aktuelle navn på URLer er opptatt: www.miljøsanering.no, 
www.miljosanering.no, www.miljøkartlegging.no og www.miljokartlegging.no.  Sistnevnte sider er imidlertid 
ikke i bruk, og vi har rett før jul sendt en henvendelse til eieren om å få overta denne.  En mulighet er å få 
plass på byggemiljo.no. 
 
Facebook 
Facebook-siden vår ”Forum for miljøkartlegging og –sanering” har blitt benyttet forholdsvis aktivt i året.  I 
mars 2012 var det 121 som likte denne siden, i januar 2013 var tallet 180.  Det har også blitt en markert 
økning i antallet innlegg, spørsmål og diskusjoner på siden. 
 


