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Styrets medlemmer: Jens Laugesen (leder) DNV GL AS 

 Anne Kibsgaard (Paul 

Cappelen er vikar) 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) 

 Morten Jartun Oslo Lufthavn AS 

 Solvår Reiten Fylkesmannen i Vest-Agder/ 

Sysselmannen på Svalbard 

 Steinar Sæland Multiconsult AS 

 Tore Frogner Veidekke Entreprenør AS 

Sekretariat:  Smi energi & miljø v/ Mari Sunde og Nina Salvesen 

Valgkomité: Siri Greiff, Multiconsult (leder) 

 Carina Chiarello, Rambøll 

 Thorbjørn Kveim, AF Decom AS 

Revisor: FSS Revisjon AS 

Styremøter: Det er i løpet av 2014 avholdt 5 styremøter, hvorav 1 var 

telefonmøte. 

  

Drift av Miljøringen 

Miljøringen blir driftet av et betalt sekretariat. smi energi & miljø AS i Stavanger har hatt 

jobben siden 2008 som innebærer daglig drift av Miljøringen og tilleggstjenester som å 

arrangere faglige kurs. Avtalen er blitt forlenget til også å gjelde for 2015-2016.  Mari Sunde 

er fagsekretær, mens Nina Salvesen er prosjektmedarbeider og stedfortreder. Miljøringen har 

ingen ansatte.  

 

Medlemsoversikt 

Miljøringen hadde 85 betalende medlemmer ved utgangen av 2014. Det har i løpet av året 

vært 5 innmeldinger, 6 utmeldinger og 1 firma har avviklet sin virksomhet.  

 

Temamøter 

Det ble arrangert tre temamøter i løpet av 2014: 

 

1. 17. mars arrangerte Miljøringen temamøtet «Ny erfaring og forskning på opprydding i 

forurenset grunn og sedimenter» hos Multiconsult i Oslo. Vi hadde 9 foredrag som samlet 

65 deltakere. Årsmøtet ble holdt like etter møtet. Dagen ble avsluttet med hyggelig 

fellesmiddag på Lompa / Olympen for dem som ønsket det. Dette har blitt en tradisjon. 

2. 3. og 4. juni hadde vi temamøte om «Massehåndtering – aktuelle løsninger og fremtidige 

perspektiver» hos Miljødirektoratet i Oslo. Vi hadde 14 foredrag og totalt 102 deltakere. 

Oslo fremsto i nydelig sommervær og på onsdag ettermiddag samlet deltakerne seg til 

spasertur langs Akerselva, der vi blant annet fikk med oss en fin blotning med forvitret 

svartskifer/alunskifer og litt gammel byhistorie med Tore Frogner som guide. Kvelden ble 

avsluttet med lekre tapasretter i Mathallen. 

3. 11. og 12. november arrangerte Miljøringen seminar sammen med Vannforeningen på 

Scandic Lerkendal Konferansesenter i Trondheim. Tittelen på møtet var «Forurensning fra 

land til hav – utfordringer, erfaringer og løsninger». Vi hadde 17 foredrag og 120 

engasjerte deltakerne fra begge foreningene. Tirsdag kveld hadde vi omvisning på 
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Rockheim og en velsmakende buffet etterpå. De fleste deltakerne overnattet på Scandic 

Lerkendal Hotel som var i samme bygg som konferansesenteret. 

 

Samlet antall deltakere på temamøtene i 2014 var 287 fordelt på tre temamøter.  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mars-

møtet 

   67  

(Oslo) 

65 

(Pors-

grunn) 

36 

(Oslo) 

67 

(Oslo) 

76 

(Oslo) 

84 

(Oslo) 

66 

(Oslo) 

91 

(Oslo) 

75 

(Oslo) 

65 

(Oslo) 

Juni- 
møtet 

   87 
(Dram-

men) 

46 
(Lille-

ham-

mer) 

61 
(Fr.-

stad) 

73 
(Stav-

anger) 

68 
(Tr.-

heim) 

92 
(Kr.-

sand) 

90 
(Fr.-

stad) 

Utgikk 
pga 

NORD

ROCS 

85 
(Ber-

gen) 

102 
(Oslo) 

Nov- 

møtet 

   65 

(Ber-

gen) 

103 

(Oslo) 

121 

(Oslo) 

99 

(Oslo) 

126 

(Oslo) 

144 

(Oslo) 

118 

(Oslo) 

99 

(Oslo) 

113 

(Oslo) 

120 

(Tr.-

heim) 

Totalt 263 259 213 219 214 218 239 270 320 274 190 + 
Nord-

rocs 

273 287 

 

Oversikten viser deltakerantall og møtested for de siste års temamøter. Trenden viser stabil 

deltakelse for de siste år. Vi er godt fornøyd med den store interessen for arrangementene 

våre, og evaluering fra deltakerne viser at de er fornøyde. 

 

Kursvirksomhet 

Våren 2014, nærmere bestemt 7.-8. mai og 21.-22. mai, ble det arrangert to kurs «Kurs i 

miljøprøvetaking ved kartlegging av løsmassetilstand og kontroll/overvåking av gjennomførte 

tiltak»  i regi av Miljøringen. NGI v/ Paul Cappelen var faglig ansvarlig og kursleder sammen 

med  Åse Høiseter. Gijs Breedveld var kvalitetsansvarlig. Det var henholdsvis 33 og 29 

deltakere på hvert kurs.   

 

Miljødirektoratet bidro med økonomisk støtte til det ene kurset. Evalueringen etterpå viste 

meget fornøyde deltakere på begge kurs. Samarbeidet mellom NGI, Miljødirektoratet og 

Miljøringen har fungert meget godt.  

 

Nettsiden www.miljoringen.no 

I 2014 etablerte vi en ny WordPress-basert nettside. WordPress er et mer moderne 

publiseringsverktøy enn det vi hadde tidligere og har fokus på utseende, nettstandarder og 

brukervennlighet. Vi er ikke helt i mål designmessig. Vi ønsker oss blant annet en ny logo, 

noe som også vil påvirke utformingen av hjemmesiden. Innholdsmessig er vi stort sett på 

plass. Nettsiden oppdateres jevnlig med informasjon om egne og andres arrangementer, 

foredrag fra temamøter, stillingsannonser, nyhetsbrev, oppdatering av medlems- og 

leverandørregister, nyttige linker osv.  

 

Vi er også i gang med å etablere en påmeldingsmodul som vil lette arbeidet med påmeldinger 

til temamøter og kurs. Det er også mulig for interesserte å abonnere på nettstedet, slik at de vil 

motta varsler om nye innlegg via e-post.  

  

http://www.miljoringen.no/
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Samarbeid med andre organisasjoner 

 

Miljødirektoratet 

Miljøringen har fortsatt sitt gode samarbeid med Miljødirektoratet også i 2014. 

Miljødirektoratet deltar på Miljøringens styremøte hver januar, der vi planlegger årets 

aktiviteter. Vi ønsker å være aktuelle ved å ha fokus på bl.a. Miljødirektoratets arbeid med 

nye forskrifter og veiledere. På møtet blir det gitt en gjensidig orientering, og det blir 

utvekslet planer for hvordan Miljødirektoratets arbeid innen forurenset grunn og sedimenter 

kan inkluderes i våre temamøter, konferanser og kurs. Miljødirektoratet deltar også aktivt på 

våre temamøter.  

 

NORDROCS 

NORDROCS er en fellessammenslutning av de fire nordiske søsternettverkene Mutku 

(Finland), ATV Jord og Grundvand (Danmark), Renare Mark (Sverige) og Miljøringen 

(Norge). Formålet er å opprettholde den felles nordiske arena innen opprydding av jord, 

grunnvann og sedimenter, der hensikten er å utveksle informasjon som er samlet gjennom 

forskning og prosjekterfaring. Målgruppene er forskere, myndigheter, konsulenter, 

entreprenører og andre fagfolk som arbeider med forurenset grunn og sedimenter i Norden og 

andre land i Nord-Europa og rundt Østersjøen. NORDROCS arrangerer en felles nordisk 

konferanse annethvert år (Malmø i 2006, Helsinki i 2008, København i 2010, Oslo i 2012, 

Stockholm i 2014).  

 

NORDROCS 2014 gikk av stabelen 15.-18. september i Stockholm med over 370 deltakere, 

hvorav drøyt 30 var fra Norge. Miljøringen var aktiv medspiller i planlegging og organisering 

av konferansen som tar mer enn ett år. Styreleder Jens Laugesen var vår representant i 

organisasjonskomitéen, og Morten Jartun og Jens Laugesen var våre representanter i 

reviewkomitéen. Begge deltok dessuten som «chairs» på selve konferansen. 

 

Kommunenes Sentralforbund (KS) 

Miljøringen er opptatt av hvordan vi kan øke kommunenes kompetanse/arbeid  mht. 

forurenset grunn og har kontaktet KS (Kommunenes Sentralforbund) for å samarbeide om å få 

kommunene mer på banen. Miljøringen ønsker også at flere kommuner blir medlemmer hos 

oss. 

 

Vannforeningen 

Miljøringen og Vannforeningen har sammenfallende interesser på flere områder og arrangerte 

for første gang på flere år felles seminar i Trondheim med tema «Forurensning fra land til hav 

– utfordringer, erfaringer og løsninger». Dette ble meget godt mottatt både av medlemmene i 

begge foreninger og av Miljødirektoratet. Samarbeidet frister til gjentakelse. 

 

NICOLE 

Miljøringen er medlem i The Network for Industrially Contaminated Land in Europe, 

europeisk nettverk for forurenset grunn. Miljøringens sekretariat mottar jevnlig informasjon, 

og denne gjøres tilgjengelig for medlemmene via Miljøringens nettside. 

 

SedNet 

Miljøringen er registrert som mottaker av nyhetsbrev fra SedNet, European Sediment 

Network. Nyhetsbrevene blir gjort tilgjengelige fortløpende for medlemmene via 

Miljøringens nettside. 
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Battelle 

Miljøringen holder medlemmene jevnlig orientert om hvilke aktuelle arrangementer Battelle 

setter på dagsordenen sin. 

 

Annet 

Miljøringen har god kontakt med universitetene og organisasjoner som Avfall Norge, 

Bergringen og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Den 22.oktober holdt Jens Laugesen 

en presentasjon av Miljøringens virksomhet på Avfall Norges deponiseminar. 

 

Miljøringenprisen og Miljøringens studentstipend 

Ola Bruskeland, Multiconsult, fikk Miljøringenprisen for 2014. Formålet med prisen er å 

påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og 

sedimenter i fokus på en positiv måte. Ola Bruskeland har gjennom ulike verv og stort 

engasjement siden slutten av 1980-tallet vært en viktig premissgiver for fagområdet forurenset 

grunn i Norge og har bidratt til å utvikle det som tverrfaglig rådgivningsområde innen bygg- 

og anleggsbransjen. Bruskeland var med og startet Miljøringen i 1993 og var styreleder i 

1995-96.  

 

Prisen er for tiden på kr 25 000 og er tidligere delt ut til Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 

2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans 

Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012 og Torgeir Bakke i 2013. 

 

Ordningen med Miljøringens stipend til yngre fagpersoner ble avviklet i 2014 og erstattet av 

Miljøringens studentstipend.  Formålet med den nye ordningen er å inspirere studenter 

uavhengig av medlemstilknytning til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Øvre 

aldersgrense er 30 år og vedkommende må være tatt opp til et masterprogram ved norsk 

universitet eller høyskole som er relevant for Miljøringens formål og virksomhet. Årlig kan 

det tildeles inntil kr 20 000 til ett eller fordelt på to stipender.  

 

Vi fikk ingen søknader inn våren 2014. Ordningen var tydeligvis blitt bedre kjent høsten 2014 

da vi tilsammen fikk inn 7 søknader. Tiril Klunderud ved Universitetet i Bergen og Katharina 

Halbach ved NTNU mottok da kr. 10.000,- hver i studentstipend. Tiril ønsker å bruke 

stipendet på oppgave om problematikk knyttet til mikroplastforurensning. Katharina ville dra 

på 12th International Conference of Mercury as a Global Polutant in Jeju, South Korea.  

 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet viser et 

overskudd på kr 158 661 mot et budsjettert overskudd på kr 41 290. Egenkapitalen pr. 

31.12.14 var på kr 1 066 861. Regnskapet ligger vedlagt. 

 

Hovedårsaken til at regnskapet er kr 117 371 bedre enn budsjettert er at vi mottok vår part 

(1/6, dvs. kr 92 849) av NORDROCS-overskuddet for 2014. Dette var ikke tatt med i 

budsjettet. Kursene i miljøprøvetaking gikk også med større overskudd enn året før. I 

kursutgiftene ligger en større sum på utarbeidelse av kursmateriell som i regnskapet blir 

belastet første kurs. Både Miljøringen og de innleide kursholderne (NGI) har etterhvert fått 

gode rutiner på å holde disse kursene.  
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Styreleder og styremedlemmer har ikke benyttet seg av tilbudet om å delta på seminarer i 

2014. Dette gjør også sitt til at overskuddet er såpass stort. 

 

Temamøtet i mars og juni gikk med overskudd. Temamøtet i november gikk med et lite 

underskudd som vil bli delt mellom Miljøringen og Vannforeningen. Regnskapet for dette er 

ikke helt i havn, men det er ført 28 500 i påløpte kostnader.   

 

Medlemstallet ble redusert med to medlemmer i løpet av regnskapsåret. Vi hadde forventet en 

liten økning, men ser også at firmasammenslåinger påvirker medlemsinntektene. Vi ønsker 

flere medlemmer og har hatt et spesielt fokus på hvordan vi skal få med flere kommuner. 

Medlemsstrukturen i Miljøringen har også vært oppe til diskusjon.  

 

Miljøringen er merverdiavgiftspliktig. Derfor er medlemsavgiften fordelt mellom en 

kontingent som er fritatt for merverdiavgift og en obligatorisk annonsedel som er 

merverdiavgiftspliktig. Miljøringen har av den grunn forholdsmessig fradrag for inngående 

merverdiavgift for kostnadene.  
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Resultatregnskap Miljøringen 2014 

 Note Resultat 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 

INNTEKTER     

Medlemsannonsering avg.pliktig  -272 200 -325 000 -301 000 

Inntekt medlemsmøte mars  -56 600 -70 000 -65 900 

Inntekt medlemsmøte juni  -162 000 -130 000 -123 100 

Inntekt medlemsmøte november 1 -35 614 -160 000 -173 600 

Inntekt medlemsmøte mars u/mva  -6 840 -7 000 -6 370 

Inntekt medlemsmøte juni u/mva  -25 800 -60 000 -63 900 

Inntekt medlemsmøte november u/mva 1 0 -50 000 -110 670 

Medlemskontingent avgiftsfri  -227 250 -250 290 -231 750 

Kurs regelverk  0 0 0 

Kurs risikoveileder sediment  0 0 -249 500 

Kurs miljøprøvetaking  -467 000 -515 000 -531 400 

Inntekt workshop i samarbeid med Miljødirektoratet 2 0 -50 000 0 

Miljøringens andel av overskudd Nordrocs 2014  -92 849 0 0 

Renteinntekt bank                                  -28 544 -30 000 -33 897 

Nordrocs hjemmeside, viderefakturert  0 0 -3 638 

SUM  -1 374 697 -1 647 290 -1 894 725 

     

KOSTNADER     

Serverleie, webløsning MR og Nordrocs  74 405 85 000 7 055 

Revisjonshonorarer  15 525 15 000 11 961 

Faste driftskostn. sekretariat inkl. reiser  578 639 565 000 561 820 

Kurs regelverk  0 0 0 

Kurs sedimentveileder  0 0 236 561 

Kurs miljøprøvetaking  265 511 410 000 573 833 

Kostnad workshop i samarbeid med Miljødirektoratet 2 0 50 000 0 

NORDROCS / Nordisk samarbeid  4 266 10 000 2 215 

Seminarer styreleder/styremedlemmer  0 55 000 19 332 

Reisekostnader styret  74 789 65 000 61 676 

Kostnad medlemsmøte mars  34 359 35 000 27 420 

Kostnad medlemsmøte juni  87 728 120 000 205 168 

Kostnad medlemsmøte november 1 28 633 150 000 152 759 

Miljøringenpris og –stipend  45 000 40 000 40 000 

Bank og kortgebyrer  367 1 000 482 

Andre kostnader  6 814 5 000 1 396 

Tap på fordringer  0 0 4 000 

Tap på fordringer, avgiftsfri  0 0 6 500 

Arbeidsgiveravgift  0 0 385 

SUM  1 216 036 1 606 000 1 912 563 

     

Resultat   -158 661 -41 290 17 838 

     

BALANSE     

  Pr.31.12.2014  Pr.31.12.2013 

EIENDELER     

Bankinnskudd  1 202 932  997 508 

Kundefordringer  0  54 185 

Påløpte renter  995  19 463 

SUM EIENDELER  1 203 927  1 071 156 

     

GJELD OG EGENKAPITAL     

Kortsiktig gjeld 3 -137 066  -162 955 

Egenkapital  -1 066 861  -908 201 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  -1 203 927  -1 071 156 
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NOTER REGNSKAP 
 
Note 1 Reiseutgiftene våre ifm fellesseminar med Vannforeningen. Vannforeningen fakturerte inntekter 

og betalte kostnader. Underskudd/overskudd skulle deles 50/50.   
 
Note 2 Workshop utsatt til 2015  
 
Note 3 Kortsiktig gjeld: 
 Skyldig offentlige avgifter (mva + arbeidsgiveravgift) 41 177 
 Leverandørgjeld 50 026 
 Annen kortsiktig gjeld 45 863  

 Sum kortsiktig gjeld 137 066 

 
 
 
 
 
 
 

17. februar 2015 

 

 

 

 

 

 

 
Morten Jartun 
Styremedlem 
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Styreleder 

 

 

 

 

 

 
Anne Kibsgaard 

Styremedlem 
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