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Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til 

 

MR-GRUNN-RISIKO 
Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553. Tilstandsklassifisering, risiko-

vurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider   

 
MR-GRUNN-RISIKO 1: Onsdag 24. til torsdag 25. april 2019 (hos Miljødirektoratet) FULLT! 

MR-GRUNN-RISIKO 2: Tirsdag 14. til onsdag 15. mai 2019 (hos NGI)LEDIGE PLASSER 

  

MR-GRUNN-RISIKO er et av Miljøringens faste kurs. Det ble sist holdt i 2017 med stor inter-

esse og deltakelse fra saksbehandlere på forurenset grunn. I vår avholdes to identiske kurs. 

Neste gang kurset settes opp igjen er i 2021.  

 

Formål 

Kurset gir deltakerne en grundig og praktisk gjennomgang av saksbehandling etter forurens-

ningsforskriften kap. 2 og Miljødirektoratets veileder TA-2553. Andre relaterte forskrifter be-

røres også. Kurset vil omhandle tolkning og praktisk bruk av regelverket i tilstandsklassifise-

ring, risikovurdering og tiltaksplaner for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og grave-

arbeider.  

 

Målgrupper 

Kurset er spesielt rettet mot kommunene og andre som jobber med forurenset grunn. Det vil si 

saksbehandlere i ulike etater hos kommunene og fylkesmennene, rådgivere innen miljøgeologi 

og miljøteknikk, entreprenører på grunnarbeid samt eiendomsutviklere og problemeiere som 

må ta hensyn til forurenset grunn.  

 

Gjennomføring 

Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespil-

ler. 

NGI er et av Norges største og ledende fagmiljø innen kartlegging og tiltaksvurdering av for-

urenset grunn. De har lang erfaring med å holde tilsvarende kurs for Miljøringen, alltid med 

gode tilbakemeldinger. NGIs kursansvarlige er Anne Kibsgaard, Åse Høisæter og Mona Cecilie 

Hansen. 

I tillegg bidrar eksterne ressurser som Oslo kommune, Sweco og Norsk Gjenvinning med fore-

dragsholdere. Utbytte og engasjement blir videre sikret ved at Miljødirektoratet deltar både som 

foredragsholder og med deltakere på kurset og gruppearbeidene. Miljøringens styre er repre-

sentert med observatører på kursene.  



 

 Side 2 

 

Program (med forbehold om mindre justeringer). 

Dag 1  9:30-16:15

 

Dag 2  8:45-14:30

 

 

Innhold og materiell 

Kursprogrammet består av forelesninger og case-/gruppeoppgaver. Gruppeoppgavene vil gi 

praktisk øvelse og faglig diskusjon mellom deltakerne og foredragsholderne, som har ulike stå-

sted, perspektiv og erfaringer. Kurset er et verdifullt læringsforum for egen saksbehandling, 

både for nyansatte og som kompetanseheving og -oppdatering for erfarne. Kursbevis vil bli 

utdelt av Miljøringen ved kursavslutning. 

Kursdeltakerne vil få tilgang til alt kursmateriell 7. mai. Det oppfordres til nedlasting og gjen-

nomsyn i forkant av kurset. Bærbar datamaskin kan være nyttig å ha til gruppeoppgavene. 

 

Innspill til foredrag og case-/gruppeoppgaver 

For at kursutbyttet skal bli best mulig og praktisk nyttig, oppfordres deltakerne til å sende inn 

spørsmål eller forslag til problemstillinger før kurset på e-post til post@miljoringen.no, også 

innen 7. mai. NGI vil forsøke å ta dette med i foredrag og gruppeoppgaver.  
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Kurssted NGI i Oslo 

NGI ligger i Sognsvn. 72 like ved Ullevål Stadion.  

Veibeskrivelse/hvordan komme til NGI. 

 

 

Overnatting 

Miljøringen har for reservert rom på Smarthotel Oslo som ligger i St. Olavsgate 26 (se kartet 

under). Prisen er kr. 870 for enkeltrom og kr. 1170 for superiorrom pr. døgn inkl. frokost. Kost-

nad for overnatting inngår ikke i kursavgiften. Du bestiller rom selv på post.oslo@smartho-

tel.no og oppgir referansenr. 242200, romtype, navn og telefonnr. Fristen for hotellreservasjon 

for kurs 2 er 23.04.19. Det lønner seg å være tidlig ute da vi har reservert et begrenset antall 

rom. 

 

Felles middag 

Første kvelden kl. 18.30 på kurset arrangerer vi felles middag på Baltazar Ristorante & Enoteca, 

som ligger i Dronningens gate 27 (i Kirkeristen, bakgården til Oslo Domkirke, se kartet under). 

Prisen for 2-retters middag ekskl. drikke er rundt. 350.- kr, som faktureres sammen med kurs-

avgiften. Se menyvalg siste side. Hver enkelt kjøper den drikke de måtte ønske selv. Oppgi ved 

påmelding om du ønsker å delta, slik at vi får bestilt nok bord. Dette er en populær og hyggelig 

anledning til å bli kjent med de andre deltakerne. Vi håper mange vil være med. 

  

 
Smarthotel Oslo i St. Olavsgate 26 og Baltazar Ristorante & Enoteca ved Kirkeristen, i bakgården til Oslo Domkirke. 

 

https://www.google.no/maps/place/Sognsveien+72,+0855+Oslo/@59.9487656,10.7286311,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416dfcb3135e8f:0x6f0f65035a857109!8m2!3d59.9487656!4d10.7308199
mailto:post.oslo@smarthotel.no
mailto:post.oslo@smarthotel.no
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Påmelding og deltakeravgift 

Deltakeravgiften er 5500,- kr.  

Påmeldingsfrist er 30.04.2019 for MR-GRUNN-RISIKO 2. Avbestillingsgebyret etter på-

meldingsfristen er 100 % av deltageravgiften. NB. Legg også merke til at du må bestille ho-

tell selv og innen en bestemt frist, se egen info side 3.  

 

Du sender disse opplysningene til post@miljoringen.no: 

Jeg ønsker å delta på: MR-GRUNN-RISIKO 2  

Navn:                                                                                                                                  

Firma / Organisasjon:  

Fakturaadresse dersom ikke medlem (EHF- eller mailadresse): 

Referanse/koststed for faktura: 

E-post: 

Mobilnr.:                          

Middag og sosialt samvær på Baltazar Ristorante & Enoteca: Ja / Nei 

Menyvalg middag (se siste side): M1 / M2 / M3 /M4 

Dessert: Tira Misu / Panna Cotta 

Matintollerans middag:  

 

Kurset har et begrenset deltakerantall på 60 personer.   

Eventuelle spørsmål 

Kontakt sekretariatet v/Mari Sunde, 908 35 193 eller post@miljoringen.no.  

 

Vi oppfordrer dere til å spre denne informasjonen om kurset til andre som kan ønske å delta. 

Følg ellers med på våre hjemmesider www.miljoringen.no. 

 

Vi sees på kurs i Miljøringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@miljoringen.no
mailto:post@miljoringen.no
http://www.miljoringen.no/


 

 Side 5 

Menyvalg FELLESMIDDAG på Baltazar Ristorante & Enoteca (oppdatert 8. mai): 

 
Meny 1 (M1) (kr 335.-) 
Pasta allo scoglio / fersklaget pasta med skjell og fisk 
(all: Sulfitt, bløtdyr, gluten, hvetemel, egg, bløtdyr, skalldyr, fisk) 
+ dessert*  
 
Meny 2 (M2 - vegetar) (kr 310.-) 

Canneloni fylt med spinat og ricotta med tallegiosaus 
(all: Sulfitt,gluten,hvetemel,egg,melk,ost,muskatnøtter,selleri) 
+ dessert*  
 
Meny 3 (M3) (kr 305.-) 
Tagliolini con salmone e limone / Fersk laget pasta med laks, fersk dill og sitron zest. 

(all: Sulfitt,gluten,hvetemel,egg,fisk) 
+ dessert*  
 
Meny 4 (M4) (kr 375.-) 
Polletto alla Diavola / Ovnsbakt vårkylling med poteter,rød radicchio og marsalasaus 

(all:sulfitt) 
+ dessert*  

  
 
*Dessert, velg mellom 
TIRAMISU (all:hvetemel,gluten,melk,laktose,egg,sulfitt)  
PANNA COTTA (all:sulfitt,melk,laktose) 
 
 

 


