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Styrets medlemmer: Morten Jartun (leder) Norsk institutt for vannforskning 

NIVA 

 Paul Cappelen  Norges geotekniske institutt (NGI) 

 Kristin Kaasa Implenia Norge AS 

 Camilla Østerlie Borgersen  Trondheim kommune 

 Silje Røysland Multiconsult Norge AS 

 Randi Warland Kortegaard Ragn-Sells AS 

Sekretariat:  NIRAS Norge AS v/ Mari Sunde, Ida Johansen, Ragnhild Stamer 

Ekerholt, Lars Fredrik Skau 

Valgkomité: Jens Laugesen, DNV (leder) 

 Siri Greiff, Multiconsult AS 

 Thomas Jølstad Henriksen, AF Decom AS 

Revisor: RSM Norge AS 

Styremøter: Det er avholdt 5 styremøter i 2021, alle på TEAMS. I tillegg har 

styremedlemmene deltatt på TEAMS i diverse 

programkomitémøter gjennom året.  
   

Drift av Miljøringen 

Miljøringen blir driftet av et betalt sekretariat. NIRAS Norge AS har hatt jobben siden 

2008, som innebærer daglig drift av Miljøringen og organisering av temamøter og 

faglige kurs. Avtalen er blitt forlenget til også å gjelde for 2021-2022.  Mari Sunde og 

Ida Johansen er fagsekretærer, mens Ragnhild Stamer Ekerholt og Lars Fredrik Skau 

har i 2021 vært prosjektmedarbeidere. Aabrekk regnskap AS fakturerer og fører 

regnskap for Miljøringen. Miljøringen har ingen ansatte, og betaler ikke ut honorar for 

styrerepresentasjon.  

Medlemsoversikt 

Miljøringen hadde 96 betalende bedriftsmedlemmer ved utgangen av 2021. Det har i 

løpet av året vært 5 innmeldinger,1 utmelding og 2 medlemmer har slått seg sammen. 

Miljøringen ønsker flere medlemmer og har kontinuerlig fokus på dette.  

 

Medlemsmassen har vært forholdsvis konstant de siste årene med kun noen få inn- 

og utmeldinger pr. år. De siste 6 årene har medlemsmassen bestått av mellom 89 og 

96 medlemmer. 2020 og 2021 har vært preget av Coronapandemien med store 

innvirkninger på arbeidslivet i Norge. Likevel ser det ut til at bransjen vår har greid seg 

forholdsvis godt, og alle medlemmene har betalt årets medlemskontingent. 

  

Miljøringen forsøker på temamøtene å belyse den totale gjennomføringen av 
prosjekter ved å presentere de ulike aktørenes rolle i ett og samme prosjekt. Vi ønsker 
derfor at alle aktører som tiltakshavere, rådgivere, entreprenører og forvaltning skal 
være representert i medlemsmassen. 
 
Tabell 1 under viser at fordelingen av medlemmer for de ulike bransjene varierer lite 
over tid. En del statsforvaltere (tidl. fylkesmenn) har slått seg sammen. 
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Tabell 1. Bransjefordeling i Miljøringens medlemsregister 

Bransjefordeling medlemsbedrifter 2015 % 2018 % 2020 % 

Konsulenter 25 18 23 

Utstyrsleverandører 1 2 2 

Mottaks-/behandlingsanlegg 13 13 12 

FOU/undervisning 5 6 5 

Entreprenører 13 16 15 

Eiendomsbesittere 7 7 8 

Analyselaboratorier 6 3 5 

Statlig (Statsforvalter, Kystverket, DirMin) 14 14 12 

Kommuner 16 20 18 

  100 100 100 

 

 

Temamøter blir til webinarer 

Miljøringen avholdt to webinarer og et kombinert webinar/fysisk temamøte i 2021: 

 
1. Tirsdag 23. mars kl. 9.00 – 14.30. «PFAS»-webinar. Rundt 140 deltakere. 10 av 

disse representerte «grupperom» med 2 eller flere personer. 
 
Etter webinaret ble det avholdt årsmøte der 60 deltakere var pålogget.   

 
2. Tirsdag 7. september kl. 9.00 – 13.30. Webinar «Massetipper og deponier - nå og 

fremover». Rundt 180 deltakere. 22 av disse representerte «grupperom» med 2 
eller flere personer. 

 
3. Torsdag 17. og 18. november. Kombinert webinar/fysisk temamøte i 

Miljødirektoratets lokaler i Oslo. «Massehåndtering og overvåking».  Rundt 102 
deltakere. Ikke grupperom denne gang. Sosialt treff på Olympen for 36 av 
deltakerne. 

 

 

Samlet antall deltakere på de tre temamøtene i 2021 var 422 deltakere inkl. 32 
grupperom (kun 1 deltaker per grupperom er med i tellingen), som er det høyeste antall 
deltakere i Miljøringens historie. Tabell 2 viser deltakelsen på Miljøringens temamøter 
fra 2005-2021. 
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Tabell 2. Historisk oversikt over deltakelse på Miljøringens temamøter 

 

 Mars Mai Juni Sep Okt/nov Totalt  

2005 67 Oslo  87 Drammen  65 Bergen 219 

2006 65 Porsgrunn  46 Lillehammer  103 Oslo 214 

2007 36 Oslo  61 Fredrikstad  121 Oslo 218 

2008 67 Oslo  73 Stavanger  99 Oslo 239 

2009 76 Oslo  68 Trondheim  126 Oslo 270 

2010 84 Oslo  92 Kristiansand  144 Oslo 320 

2011 66 Oslo  90 Fredrikstad  118 Oslo 274 

2012 91 Oslo   
NORDROCS 
Oslo 

99 Oslo 
190 + NORD-

ROCS 283 

2013 75 Oslo  85 Bergen  113 Oslo 273 

2014 65 Oslo  102 Oslo  120 Trondheim 287 

2015 51 Oslo  98 Oslo  104 Stavanger 253 

2016 82 Oslo  64 Hamar  100 Oslo 246 

2017 84 Oslo  75 Hammerfest  164 Oslo 323 

2018 116 Oslo    117 Sandefjord 233 

2019 113 Oslo    131 Trondheim 244 

2020* 
(120) Avlyst 
 

182 Webinar  
 

  
200 Webinar  
 

380  

2021* 140 Webinar   180 Webinar 102 Hybrid 422 

*Deltakerantall påvirket av pandemi 

 

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

stabil deltakelse. Møtedeltakelsen varierer noe med hvilke temaer som tas opp og 

foredrag som holdes. De to siste årene er preget av pandemi og at temamøtene går 

som rene webinarer eller kombinert webinar/fysisk temamøte (hybridløsning). Vi ser at 

webinarer, i hvert fall kombinerte temamøter med fysisk oppmøte og Teams, er 

kommet for å bli, og at vi på denne måten kan nå ut til flere. Likevel vil vi fortsette å 

fremme den sosiale arenaen med temamøter, og ikke undervurdere samtalene rundt 

kaffemaskin og lunsjbord. 

 

Vi er glade for den store interessen for arrangementene våre, og evaluering fra 
deltakerne viser at de er fornøyde både med det faglige innholdet og de sosiale 
arrangementene. Anledningen til sosial mingling kunne gjenopptas mot slutten av 
2021, noe som er en verdifull del av virksomheten vår.  

 

Kursvirksomhet 

Miljøringen har per i dag fire faste kurs, og intensjonen er at de skal rullere slik at hvert 

kurs går annethvert år. Tabell 3 gir en oversikt over kursvirksomheten siden 2018. Som 

tabellen viser, ble det avholdt 3 kurs i 2021 med totalt 238 deltakere: 

• MR-GRUNN-HÅNDTERING 2 kurs, totalt 120 deltakere 

• MR-GRUNN-PRØVE 3 kurs, totalt 86 deltakere 

• MR-SED-PRØVE 1 kurs, totalt 32 deltakere  
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Vi registrerer et høyt antall kursdeltakere på tross av pandemi og sosiale restriksjoner. 
Vi har hatt enkelte kurs som har hatt teoridelen på Teams før en praktisk del dagen 
etter ute i felt. Dette har fungert fint, og noe vi kan vurdere også i videre 
kursgjennomføring. 
 
Tabell 3. Kursoversikt Miljøringen 

Kurs Tema 
Varighet/ 
frekvens 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MR-GRUNN- 
HÅNDTERING 
  
 

Tidligere MR-GRUNN-RISIKO. 
Forurensningsforskriftens kap. 2 og 
TA-2553. Tilstandsklassifisering, 
risikovurdering og tiltaksplaner for 
forurenset grunn. 

2 dager 
hvert 2. år 

 
2 kurs 
vår 

  
2 kurs 
vår 

 Vår 

MR-GRUNN-PRØVE 
 
 

Miljøprøvetaking av forurenset 
grunn. Strategi, prøvetaking og 
tolkning av resultater 

2 dager 
hvert 2. år 

2 kurs 
vår 

 
Utsatt 
pga 
Covid 

 
3 kurs 
sept  

 Høst 

MR-SED- 
HÅNDTERING 
(nytt) 
 

Vil erstatte MR-SED-RISIKO 
M 350 og M409. Håndtering og 
risikovurdering av forurensede 
sedimenter.  

2 dager 
hvert 2. år 

  

  
 

mai/ 
juni 
22(A) 

 

MR-SED RISIKO 
(utgår) 

M 350 og M409. 
Tilstandsklassifisering, 
risikovurdering og tiltaksplaner for 
forurensede sedimenter. 

1 dag hvert 
2. år 

 
2 kurs 
høst 

    

MR-SED-PRØVE 

Prøvetaking av forurenset 
sediment. Kartlegging av 
forurensningssituasjon og 
kontroll/overvåkning av 
gjennomførte tiltak i resipienter 

2 dager 
hvert 2. år 
(eller 
sjeldnere) 

2 kurs 
høst 

 
Utsatt 
pga 
Covid 

 
1 kurs 
okt 

Høst (A)  

Risiko helse/ 
spredning 

Nytt kurs i risiko helse/spredning. 
Nye veiledere, nytt 
beregningsverktøy 

2 dager 
hvert 2. år 

   
 Høst (A)  

Karakterisering av 
jord/forurensede 
sedimenter etter 
Avfallsforskriften  

Nytt kurs Web-basert. Under 
planlegging 

0,5 dag 
hvert 2. år 
 

  

  Vinter 
22/23 
(A) 
 

 

 Grønn skrift: Kurs under utvikling. 

(A): Anbudsrunde i forkant 

 

I 2022 arrangerer Miljøringen anbudsrunder for kursledelse i kursene MR-SED-
HÅNDTERING og MR-SED-PRØVE. Dette er en noe krevende prosess, men vi har 
gode rutiner for slik gjennomføring. Kurskontraktene gir normalt muligheter for opsjon 
på 2,5 år fra første gang kurset holdes og lyses ut igjen når kontraktstiden er over.  
 
Vi planlegger å arrangere to nye kurs i tida framover i tillegg til våre faste kurs innen 
forurenset grunn og sedimenter. Det første er et kurs i risiko for spredning og helse 
basert på nylig publiserte veiledere og beregningsverktøy. I tillegg har vi en plan om å 
lansere et kurs i karakterisering av jord og sedimenter i henhold til avfallsforskriften. 
Tidspunkt for disse kursene er ikke fastsatt. 
 

Nettsiden www.miljoringen.no  

Vi prøver kontinuerlig å forbedre design, funksjonalitet og innhold av vår WordPress-

baserte nettside. Sekretariatet oppdaterer nettsiden jevnlig med informasjon om egne 

og andres arrangementer, foredrag fra temamøter, nyheter, stillingsannonser, 

http://www.miljoringen.no/
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oppdatering av medlemsregister osv. I 2021 har vi utviklet ny påmeldingsmodul som 

fungerer tilfredsstillende. Firmaet DataLink AS ble engasjert som ny 

nettsideleverandør, noe vi er godt fornøyd med.   

 

Samarbeid med andre organisasjoner 

Miljødirektoratet 

Miljøringen har hatt godt samarbeid med Miljødirektoratet også i 2021. Miljødirektoratet 

deltar på Miljøringens første styremøte hvert år, 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 med siste nytt, som foredragsholdere og 

deltakere.    

  

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 ha en felles nordisk arena innen opprydding av forurensning i 

jord, grunnvann og sedimenter, der en utveksler informasjon om aktuell 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, Helsinki i 2016 og Helsingør i 2018).  

 

NORDROCS 2021 i Oslo med Miljøringen som vertskap ble for andre gang utsatt 
grunnet Covid-19. Ny bekreftet dato for selve konferansen (NORDROCS 2022) blir 6.- 
7. september 2022, med muligheter for get-together og korte kurs mandag 5. 
september og en ekskursjon på torsdag 8. september.   
 
Organisasjonskomitéen har bestemt at konferansen skal holdes fysisk og at Oslo skal 
være neste vertskapsby, slik at gjennomføring av videre konferanser (neste i Sverige) 
vil utsettes til to år etter vi har avholdt konferansen i Oslo. Konferansen skal holdes på 
Scandic Holmenkollen Hotel med sin flotte utsikt over byen og Oslofjorden. Morten 
Jartun (NIVA), Paul Cappelen (NGI) og Mari Sunde (Miljøringen) representerer 
Miljøringen i organisasjonskomitéen. Paul og Morten er dessuten med som reviewere 
av abstracts i tillegg til å være møteledere i hver sin sesjon. I reviewkomitéen er 
hovedoppgaven å lese gjennom og vurdere hvilke innsendte abstracts som kvalifiserer 
til å være med i programmet. Det er et sterkt ønske at Miljøringens medlemmer sender 
inn abstracts og får delta både som foredragsholdere og/eller som vanlige deltakere. 
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Miljøringens medlemsbedrifter oppfordres også til å være sponsorer og ha utstilling 
under NORDROCS. Info om konferansen kan finnes på www.nordrocs.org  
 

Vannforeningen 

Miljøringen og Vannforeningen har sammenfallende faglige interesser på flere 

områder og arrangerte i 2019 et felles seminar i Trondheim. Temaene var 

«Vannforskriften og bruk av veiledere. Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper. 

Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter». Dette ble meget godt mottatt av 

medlemmene i begge foreninger og av Miljødirektoratet.    

 

NICOLE 

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

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. 

 

Battelle  

Miljøringen holder medlemmene jevnlig orientert om hvilke aktuelle arrangementer 

Battelle setter på dagsordenen sin. Battelle er en større amerikansk organisasjon som 

arrangerer konferanser bl.a. innen fagfeltet vårt: 

http://www.battelle.org/media/battelle-conferences 

 

Annet 

Miljøringen har god kontakt med universitetene og organisasjoner som Forum for 

miljøkartlegging og -sanering, Avfall Norge og Bergringen.  

 

Miljøringenprisen  

I 2020 ble Miljøringenprisens kriterier og formål endret. Vi ønsker å tildele prisen til 

PROSJEKTER, slik at ikke bare enkeltpersoner, men også prosjektgrupper og 

grupperinger i selskaper kan vinne prisen. Vi ønsker å hedre prosjekter som kan løse 

en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig 

og/eller kvalitetsmessig bedre måte. 

 

I 2021 ble 5 kandidatprosjekter nominert, og styret i Miljøringen valgte ut NGIs prosjekt 

“Bærekraftig gjenvinning av betong” som vinner. Vinnerprosjektet fikk 

gullspadeblankett fra Miljøringen og 40 000 kr som tildeles en veldedig organisasjon 

som bestemmes av vinneren. Prisen ble delt ut på temamøtet i november 

http://www.nordrocs.org/
http://www.battelle.org/media/battelle-conferences
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2021: https://miljoringen.no/miljoringenprisen-for-2021-gikk-til-ngi-prosjektet-

baerekraftig-gjenvinning-av-betong/ 

  

Miljøringens studentstipend 

Formålet med 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 30 000 til 

ett eller fordelt på to stipender. Søknadene blir evaluert og innstilt av 

styrerepresentantene i Miljøringen. Søknadsfrist er 1. mai hvert år. 

 

Våren 2021 fikk vi inn 6 søknader. Det ble bestemt å dele ut tre stipend: 
 

• Rune Storli (UiB / Biologi / Miljøtoksikologi) ble tildelt 15 000 NOK Tittelen på 

masteroppgaven hans er: Kjemisk fraksjonering i kombinasjon med reseptorbaserte 

bioassays for å identifisere giftstoffer eller fraksjoner i forurenset sediment fra 

Byfjorden. 

• Anny Qvale (NMBU / Kjemi og bioteknologi / Miljøkjemi) ble tildelt 7 500 NOK. 
Tittelen på masteroppgaven hennes er: Effect of waste-based sorbents on the 
mobility and leaching of per- and polyfluoroalkyl substances in natively contaminated 
soil.  

• Zervos Achillefs (NTNU / Environmental Toxicology and Chemistry / 
Environmental Chemistry) ble tildelt 7 500 NOK. Tittelen på masteroppgaven 
hans er: Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine 
environment in Norway? 

 
Styret i Miljøringen har vurdert vinnersøknadene som spesielt relevante og med et 
spennende fokus. Alle søknadene hadde en god begrunnelse for hvordan den 
økonomiske støtten kan bidra til et godt resultat på oppgaven. Studentene vil bli invitert 
til å holde innlegg på et av Miljøringens temamøter eller lage et reisebrev til publisering 
på Miljøringens hjemmeside. 
 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, se 

resultatregnskap tabell 4.  

 

På grunn av delvis åpning av samfunnet under pandemien, ble budsjettet for 2021 

revidert i mai 2021. Det ble budsjettert med et overskudd på kr 347 000 da en så at 

det var mulig å avholde kurs som i 2020 hadde blitt satt på vent. Regnskapet for 2021 

viser et noe lavere overskudd på kr 274 492 pr. 31.12.2021, som likevel må sies å 

være bra. Regnskapet viser høy aktivitet i forhold til 2020. Egenkapitalen er  

https://miljoringen.no/miljoringenprisen-for-2021-gikk-til-ngi-prosjektet-baerekraftig-gjenvinning-av-betong/
https://miljoringen.no/miljoringenprisen-for-2021-gikk-til-ngi-prosjektet-baerekraftig-gjenvinning-av-betong/
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kr 1 615 394 som utgjør en egenkapitalandel på 89 % i forhold til posten «gjeld og 

egenkapital». Likviditeten er god, og det er godt grunnlag for videre drift.  

 

Driftsinntektene er kr 2 263 666, hvorav medlemskontingenter utgjør kr 575 000. 

Driftsinntektene er kr 287 334 lavere enn budsjettert bl.a. på grunn av at kurset MR-

SED-HÅNDTERING ikke var ferdig utviklet og kunne ikke avholdes. Dessuten ble 

NORDROCS 2021 utsatt til 2022.   

 

Sum driftskostnader er kr 1 996 011, dvs. kr 219 989 lavere enn budsjettert. Dette 

henger hovedsakelig sammen med at kurset MR-SED-HÅNDTERING ikke ble avholdt, 

samt generelt lavere reiseaktivitet pga. pandemien.  

 

Miljøringen er merverdiavgiftspliktig. Derfor er medlemsavgiften fordelt mellom en 

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

som er merverdiavgiftspliktig. Forholdet mellom avgiftspliktig omsetning og omsetning 

utenfor avgiftsområdet påvirker hvor stor prosent mva-fradrag Miljøringen får på en del 

kostnader. I 2021 ble det en forholdsvis liten fradragsprosent for mva pga høyere 

omsetning på kurs enn på temamøter, og dermed høyere mva-avgift. Temamøter 

regnes som næringsvirksomhet og er avgiftspliktig; kursvirksomhet er ikke. Se note 3 

under tabell 4.    

 

Miljøringen holder et kontinuerlig fokus på å øke medlemsmassen. Medlemskapet i 

Miljøringen koster for kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og utdannings-

institusjoner kr. 3 500,- pr. år (Rate 1, ekskl. mva). Andre bedrifter betaler kr 7 000,- 

pr. år (Rate 2, ekskl. mva). Medlemsavgiften har holdt seg uendret siden 2009 og 

beholdes på samme nivå også i 2022.  

 

Miljøringen har høy egenkapital og står godt rustet til et nytt år. Dette gir god likviditet 

i forbindelse med arrangering av NORDROCS 2022 i Oslo, som kan være en 

økonomisk risiko. 

 

De økonomiske følgene av pandemien har vært liten, da inntekter i forbindelse med 

fysiske møter har blitt kompensert med webinarer uten leieinntekter og at vi generelt 

har fått til en høy aktivitet med god deltakelse. Webinarer gir mindre reisekostnader og 

leie av lokaler, lunsj m.m., men krever et meget tilstedeværende sekretariat, f.eks. med 

organisering, styring av web-løsning, kameraer og lyd. Vi håper på at situasjonen med 

pandemi etter hvert går tilbake til normalen pre-Covid, og at ordinær drift er i gang igjen 

i løpet av 2022. Vi har imidlertid lært av de siste to åra at streaming av kurs og 

seminarer kombinert med fysisk deltakelse har kommet for å bli.   

 

Styret ser det også som sannsynlig at medlemsmassen vil holde seg noenlunde stabil 

også i 2022 og at Miljøringen slipper nevneverdige tap på kundefordringer.  
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Tabell 4. Resultatregnskap Miljøringen 2021 

 Note Resultat 2021 Rev. budsjett 2021 Resultat 2020 

DRIFTSINNTEKTER     

Medlemsannonsering avgiftspliktig   -328 000 -326 000 -316 000 

Deltakeravgift webinar mars    -80 600 -120 000 0 

Deltakeravgift webinar september  -113 200   

Deltakeravgift temamøte/webinar november   -175 316 -140 000 -110 200 

Annen inntekt webinar mars u/mva   0 0 0 

Annen inntekt webinar september u/mva  0   

Annen inntekt temamøte/webinar november u/mva   0 -40 000 0 

Medlemskontingenter avgiftsfri   -247 000 -245 000 -238 000 

Kurs MR-GRUNN-PRØVE   -646 800 -500 000 0 

Kurs MR-GRUNN-HÅNDTERING   -349 750 -380 000 0 

Kurs MR-SED-PRØVE   -323 000 -500 000 0 

Kurs MR-SED-HÅNDTERING    -200 000 0 

Miljøringens andel av overskudd NORDROCS 2022    -100 000 0 

SUM DRIFTSINNTEKER   -2 263 666 
 

-2 551 000 -664 200 

     

DRIFTSKOSTNADER     

Serverleie og webløsning    12 204 15 000 5 207 

Revisjonshonorarer   17 860 18 000 15 116 

Faste driftskostnader sekretariat inkl. reiser   659 450 580 000 602 220 

Kurs MR-GRUNN-PRØVE   544 064 300 000 0 

Kurs MR-GRUNN-HÅNDTERING   263 207 350 000 0 

Kurs MR-SED-PRØVE   283 085 450 000 0 

Kurs MR-SED-HÅNDTERING   24 189 210 000 0 

NORDROCS 22 / nordisk samarbeid    20 000 0 

Seminarer styreleder/styremedlemmer    55 000 0 

Reisekostnader styret   6 798 40 000 29 403 

Kostnad webinar mars    0 5000 44 493 

Kostnad webinar september  1 950   

Kostnad temamøte/webinar november   75 767 75000 2 850 

Miljøringenprisen og Miljøringens studentstipend  1 102 839 90 000 10 000 

Bank og kortgebyrer   2365 3000 1 750 

Øreavrunding   0 0 -1 

Arbeidsgiveravgift  0 0 -870 

Andre kostnader   2233 5 000 3810 

Tap på fordringer   0 0 0 

Tap på fordringer, avgiftsfri   0 0 0 

SUM DRIFTSKOSTNADER   1 996 011 2 216 000 713 978 

     

DRIFTSRESULTAT   -267 655 -335 000 49 778 

Renteinntekt bankinnskudd 
 
 

 -6 837 -12 000 -11 599 

     

ÅRSRESULTAT  -274 492 -347 000 38 179 

     

BALANSE  Pr.31.12.2021  Pr.31.12.2020 

EIENDELER     

Bankinnskudd   1 768 179  1 398 379 

Kundefordringer 2  48 860  3 000 

Forskuddsbetalte kostnader og påløpt inntekt   0  0 

Påløpt renteinntekt   0  7 176 

SUM EIENDELER   1 817 039  1 408 555 

     

GJELD OG EGENKAPITAL     

Kortsiktig gjeld 3 -201 645  -67 653 

Egenkapital  -1 615 394  -1 340 903 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  -1 817 039  -1 408 555 
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NOTER REGNSKAP 
 
 
Note 1 Miljøringenpris 2020 NOK 40 000 utbetalt i 2021 
 Miljøringenpris 2021 NOK 40 000 utbetalt i 2021 
 Studentstipend 2020 NOK 10 000 utbetalt i 2021 
 Materiell tilknyttet Miljøringenpris NOK 12 838,60 
 De 3 studentstipendene for 2021 på totalt NOK 30 000 vil bli utbetalt i 2022 
 
Note 2 Kundefordringer. Mesteparten er betalt inn januar 2022 
 
Note 3 Kortsiktig gjeld: 
 Leverandørgjeld -71 669 
 Oppgjørskonto merverdiavgift -129 976 
 Skyldig arbeidsgiveravgift 0 
 Annen kortsiktig gjeld (påløpte kostnader) 0 

 Sum kortsiktig gjeld -201 645 
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Styremedlem 
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Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

Silje Røysland 
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Styremedlem 

 


