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Årsmelding 2015 
 

 

Fagtreff  
 

Det er avholdt to fagtreff i 2015: 

 

Oslo 27. januar 2015: (57 deltakere) 

Program: 

• Ulike analysemetoder ved ulike laboratorier gir forskjellig svar 

• Trevirke 

• Isolérglassvinduer 

• HMS-Instruks – Øivind Spjøtvold, COWI 

• SERStrate analyser PCB – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 

• Kabelavfall – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 

• Sjekkliste miljøkartlegging – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 

• Branndører med asbest 

• Multiforurensning og beskrivelse av leveringssted mm 

• Forslag til endringer i TEK 

• PCB total vs. Sum7PCB 

• Klorparafiner i gulvbelegg – Steinar Amlo, Norconsult 

• Digitale hjelpemidler under kartlegging – Tollef Eliassen, Erichsen & Horgen 

• PCB i inneluft – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 

 

Hamar 16. september 2015: (37 deltakere) 

Program: 

«Helse og miljø» 

• PCB i inneluft.  Nadja Lynge Lyng, Civilingeniør, Ph.d studerende, Statens Byggeforskningsinsitut, Danmark 

• HMS-instruks.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

• Helseundersøkelse av miljøkartleggere.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

«Betongbolk»: 

• Prøvetakingsstrategi for betong.  Silje Marie Skogvold, Multiconsult 

• Betongavfall – Norconsult.  Kristian Ulla, Norconsult 

• Betongavfall – SINTEF.  Christian John Engelsen, SINTEF 

• Malt betong, Miljødirektoratets «halvkvedede viser» og EU-regler.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

• Nyheter: Isopor og betong - problemfraksjon.  Geir Sandberg, Hjellnes Consult 

«Regelverk» 

• Innhold i en miljøkartleggingsrapport, og krav til når den må foreligge.  Bergfinn Alund, R3 Entreprenør 

Innlandet 

• Revisjon av NS3420C.  Arne Hugo Elde, eget firma  

• Miljømerking (Svanemerket) av miljøkartlegging.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

«Tekniske løsninger» 

• Digitale hjelpemidler i kartleggingen, og kobling mellom iPad, regneark og miljøkartleggingsrapport, og 

framtidig integrering mot erfaringsdatabasen.  Henrik Sauleda, UniZite og Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

• XRF-undersøkelser av isolérglassvinduer.  Silje Skogvold, Multiconsult 
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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 Arna Jordsortering AS Bergen 

Øivind Spjøtvold Styremedlem COWI AS Trondheim 

Bergfinn Alund Styremedlem 13-Gruppen AS Tretten 

Tollef Eliassen Styremedlem Erichsen & Horgen AS Oslo 

Synnøve Skorstad Styremedlem Franzefoss Gjenvinning AS Trondheim 

Varamedlemmer: 

Silje Marie Skogvold Vara Multiconsult AS Trondheim 

Kristian Mejlgaard Ulla Vara Norconsult AS Stavanger 

Representant i NHP-nettverket 

Steinar Amlo  Norconsult AS Bærum 

Valgkomite 

Hege Aasbø  Smi energi & miljø Stavanger 

Einar H. Skau  Ragn-Sells AS Bergen 

Tone Person  Erichsen & Horgen AS Oslo 

 

Valgkomiteen har ved en inkurie i praksis bestått av de to sistnevnte pluss Tollef Eliassen (som var medlem i fjor).  

Ingen av de tre husket at Hege Aasbø var valgt inn istedenfor Tollef. 

 

Styremøter 

Det har vært avholdt tre styremøter i løpet av året: 21/8,16/9 og 23/11.  Noen av møtene har vært telefonmøter for å 

spare tid og kostnader. 

 

Medlemstall 

Ved årsmøtetidspunktet hadde vi totalt 64 medlemmer, herav 53 betalende medlemsbedrifter og 11 gratismedlemmer.  

Dette er en oppgang på 15 siden i fjor, og vi må si oss svært fornøyd med utviklingen.  Medlemsliste følger i vedlegg. 

Vi innførte gratis medlemsavgift for offentlige forvaltningsetater, men dette har gitt lite uttelling – potensialet burde 

være mye større. 

 
Figur 1 Medlemsutviklingen fra 2011. 

Regnskap 

MOLAB v/ Randi Fjellheim har ført regnskapet for oss.   
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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.  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 2015 

var det 346 som likte siden, i januar 2016 var det 405.  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 2016 er det 317! 

 

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

 

Nyhetsbrev 

I løpet av året har vi arbeidet med å lage mer formelle nyhetsbrev.  Det er i alle fall 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. 

 

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. 

 

Metalloverflater med farlige stoffer, samt tilsvarende for trevirke 

Omforente bransjeløsninger for overflatesjikt på metallavfall med innhold av farlige stoffer ble utarbeidet i 2014 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, 

som i 2016 har svart at de ikke så behovet for et nytt avfallsstoffnummer. 

 

Analysemetodikk for betong 

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. 

 

Prøvetakingsstrategi for betong 

På høsttreffet 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). 

 

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. 

 

PCB 

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

handler om PCB.  Forslaget til endringer går på at vi mener det skal stå «total-PCB» og ikke «PCB-7», slik det gjør nå.  

I praksis vil et slikt forslag gjøre at PCB-7 analyser på 10 mg/kg blir definert som farlig avfall (slik dette praktiseres i 

Danmark).  Direktoratet har bekreftet at vår oppfatning er korrekt. 

 

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. 

 


