Mål, strategi og handlingsplan
Miljøringen 2022
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Miljøringens handlingsplan 2022

Hovedmål
Miljøringen skal arbeide for miljøriktig og kostnadseffektiv opprydding i
forurensede sedimenter og i forurenset grunn

Strategi for å nå mål
Miljøringen skal
•

•
•
•
•

Henvende seg til og samarbeide med forskningsmiljøene,
utdanningsorganisasjonene, regelverksutviklerne, forurensningseierne,
entreprenørene, laboratoriene og rådgivende konsulenter
Utvikle sitt arbeidsområde innen forurensningsproblematikk i tråd med samfunnets
utvikling og det nasjonale behov
Engasjere nye medlemmer både fra industri/virksomheter, myndigheter og
utdannings- og forskningsmiljøene
Oppfordre til frivillig kunnskapsdeling og utveksling av erfaringer mellom
medlemmene og andre interesseorganisasjoner
Utvikle arbeidet i tett dialog med forurensningsmyndighetene

Delmål
Miljøringen skal gi medlemmene en møteplass for utveksling av nyheter og kunnskap, samt
opprettholde og formidle kontakt med sentrale nasjonale og internasjonale miljøer.

Miljøringen skal påvirke utviklingen av regelverk og veiledningsmateriell, slik at dagens og
fremtidige utfordringer ivaretas.

Miljøringen skal formidle behov fra medlemmene til utdannings- og forskningsmiljøene, slik at
fagområdene videreutvikles og etterspurt rekruttering oppnås.
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Handlingsplan 2022
Møteaktivitet
•
•
•
•

Arrangere et todagers fysisk/digitalt temamøte + årsmøte i mars 2022.
Arrangere et todagers fysisk/digitalt temamøte i november/desember 2022.
Arrangere NORDROCS i Oslo i september 2022.
Sørge for presentasjon av siste nytt på FoU-området på våre temamøter.

Kursaktivitet
•

Arrangere kurs for kommuner, statsforvaltere, rådgivere, entreprenører, studenter etc. i
- MR-SED-HÅNDTERING. Nytt to-dagers kurs mai/juni. Tilbudskonkurranse frist
11. mars 2022
- MR-SED-PRØVE. To-dagers kurs høst. Tilbudskonkurranse frist 18. mars 2022.

Vi planlegger også kurs i «Karakterisering av forurenset jord/sediment etter
Avfallsforskriften» og i «Risiko helse/spredning» der det nå foreligger nye veiledere og nytt
beregningsverktøy.

Kommunikasjon med Miljødirektoratet
•
•

Sørge for at Miljødirektoratet gir informasjon og er til stede på våre temamøter og bidrar
på våre kurs
Styret inviterer Miljødirektoratet til det årlige styremøtet i januar for å diskutere samarbeid

Nordisk og internasjonalt samarbeid
•
•
•

Opprettholde og styrke nordisk samarbeid gjennom NORDROCS
Etter to utsettelser kan NORDROCS 2022 endelig arrangeres i Oslo i sammen med våre
nordiske søsterorganisasjoner ATV, MUTKU og Renare Mark
Orientere om løsninger og praksis i utlandet blant annet ved å invitere utenlandske
foredragsholdere til våre temamøter og delta på andre nettverks temamøter

Øvrig kommunikasjon
•
•
•
•
•
•

Utvide distribusjonslisten vår mot nye potensielle medlemmer/deltakere
Opprettholde medlemskap i NICOLE og abonnere på nyhetsbrev fra SedNet og Battelle
Informasjon som mottas gjøres tilgjengelig for medlemmene på nettsiden
Løpende informere medlemmene via e-post og våre nettsider
Opprettholde samarbeid med andre relevante nettverk
Styrke kontakten mot kommunene
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Priser/stipend
•

•

Dele ut Miljøringenprisen til et prosjekt som løser en miljøfaglig utfordring på en mer
innovativ, miljøvennlig, bærekraftig, kvalitetsmessig og/eller kostnadsbesparende og effektiv måte
Dele ut Miljøringens studentstipend for å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige
kvalifikasjoner
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