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Årsmelding 2016 
 

 

Fagtreff  
 

Det er avholdt ett fagtreff i 2016: 

 

Oslo 10. februar 2016: (34 deltakere) 

Program: 

«Betongbolk»: 

• Prøvetakingsstrategi for betong.  Silje Marie Skogvold, Multiconsult rapporterer fra komitearbeidet 

• Analysemetoder.  v/ Ørjan Jamtli, MOLAB AS 

• Risikovurdering av ombruk av betong i deponi, samt enkel veileder for dette v/ Ida Kristine Buraas, Golder 

Associates AS 

 

«Regelverk» 

• Sentral/lokal godkjenning.  Informasjon og diskusjon av nytt regelverk 

• Tiltaksklasser i Saksbehandlingsforskriften, bør de endres?  v/ Steinar Amlo, Norconsult AS 

• Nye grenseverdier.  Informasjon om pågående utredning v/ Kristin Hovland og Eirik Rudi Wærner, Hjellnes 

Consult 

 

«Helse og miljø» 

• Spredning av miljøgifter fra fasader, med PCB som eksempel.  Case fra Puddefjorden i Bergen.  v/ John Fraser 

Alston, Rambøll Norge  

• Klorparafiner i gulvbelegg.  Rapport fra undersøkelse.  v/ Steinar Amlo, Norconsult AS 

• HMS-instruks.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

I tillegg er det holdt to kurs i asbest: 

 

Gjøvik 25-25. april 2016: (13 deltakere) 

Bergen 27-28. april 2016: (16 deltakere) 

Det var på forhånd lagt opp til begrenset deltakelse på disse kursene.  Kursene ble holdt av Max Lopaci fra firmaet 

NATAS i England.  Det ble lagt mye vekt på risikovurderinger av asbest.  Kursene var meget vellykket, og vi så for oss 

at dette skulle gjentas.  Men dessverre døde Max i en tragisk fallulykke i julen. 

 

Planen var også at det skulle vært avholdt et fagtreff den 14. september, men av kapasitetsgrunner i styret måtte dette 

utgå. 
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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 

Varamedlemmer: 

Edwin Klok Vara Veidekke  

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 et styremøte i løpet av året: 15/12 på Radisson på Gardermoen, som ble avsluttet med julemiddag.  

Andre avklaringer har vært gjort på epost. 

 

Medlemstall 

Ved årsmøtetidspunktet hadde vi totalt 66 medlemmer, herav 55 betalende medlemsbedrifter og 11 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, 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. 
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Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

Regnskap 

MOLAB v/ Randi Fjellheim har ført regnskapet for oss.   

 

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.  

 

http://www.byggemiljo.no/
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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 2017 var det 455.  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 2017 er det 367! 
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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 NHP-sammenheng. 

 

Fagsaker 
 

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.  Hjellnes Consult har fått 60.000 til å utrede forslag til nye grenseverdier for farlig avfall. 

 

Heving av standarden for miljøkartleggere 

Vi har også i år 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. 

 

Prøvetakingsstrategi for betong 

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), Bergfinn Alund og Said Hashem (R3), samt Kristian Ulla (Norconsult).  

Det var også planen å lage en egen veileder på utarbeiding av risikoanalyser for deponering av lettere forurenset betong, 

men etter en nærmere vurdering ble dette tatt inn i prøvetakingsveilederen, som derfor har skiftet navn til 

«Betongveilederen». 

Resultatet blir framlagt på fagtreffet i februar 2017. 

 

Nye grenseverdier for når avfall blir farlig avfall 

Som nevnt ovenfor fikk Hjellnes Consult midler til å utrede dette.  Norsk forening for farlig avfall meldte i løpet av året 

sin interesse for å samarbeide om dette, noe som har gjort at ting har dratt litt ut i tid, men likevel har det vært nyttig, 
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fordi det har forbedret prosjektet.  Forslag til grenseverdier blir lagt fram på fagtreffet i februar 2017.  Neste skritt er å 

lage ferdig lovforståelsen. 

 

HMS-instruks for miljøkartlegginger 

Det har vært arbeidet med å lage en «standardisert» HMS-instruks for miljøkartlegging.  Saken blir også behandlet på 

fagtreffet i januar 2015.  Hensikten med dette arbeidet er å sørge for at alle virksomhetene har omtrent samme standard 

på sitt arbeide.  Et forslag ble presentert på fagtreffet i 2016. 

 

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.  Ingen 

tilbakemeldinger er gitt fra direktoratet. 

 

Samarbeid med Arbeidstilsynet om asbest 

Eriksen HMS i Bergen har fått til et samarbeid med Arbeidstilsynet.  Vi hadde et møte i desember, og har utarbeidet 

forslag til hvordan framtidens opplæring bør være, noe Arbeidstilsynet skal arbeide videre med på nyåret.  Det kommer 

sikkert til å bli flere møter.  Planen er at vi også skal introdusere Arbeidstilsynet til våre tanker om at de også må 

interessere seg for andre stoffer enn asbest. 

 

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.  En 

hurtigarbeidende komite ble nedsatt på styremøtet, og det har vært hektisk kommunikasjon på epost.  Et forslag til 

opplegg blir presentert på fagtreffet i februar 2017. 

 

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. 

 

Samarbeid med Miljøringen 

Eirik Wærner har vært i møte med styret i Miljøringen, med tanke på å arrangere et felles seminar om grenselandet 

mellom miljøkartlegging og forurenset grunn.  Ideen var at vi også skulle forsøke å tiltrekke oss kommunale 

saksbehandlere.  Det ble gjort flere utspill overfor Kommunalteknisk forening, uten at det førte til noe. 

Resultatet ble derfor at Eirik Wærner holdt et innlegg på et seminar som Miljøringen arrangerte. 

 

Avfallsforum Møre og Romsdal 

Eirik Wærner har vært på årskonferansen til avfallsforumet i Geiranger, hvor han holdt et innlegg om brannavfall. 

 

Reaksjoner på dårlige miljøkartlegginger og dårlige utlysninger. 

Vi har forsøkt å følge opp flere slike saker, men med begrenset hell.  I ett tilfelle fikk vi imidlertid «full klaff»: Nord-

Aurdal kommune utlyste riving av sjukeheimen, hvor miljøsanering skulle inngå som fastpris uansett om det ble funnet 

mer miljøfarlig stoff enn det som var omtalt i miljøkartleggingsrapporten.  Resultatet var at kommunen endret på 

vilkårene, og miljøkartleggeren meldte seg inn i Forumet (!) 

 


