Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til

MR-SED-HÅNDTERING

som er et 2-dagers fysisk kurs i forurensningsforskriften kap. 22 (mudring og dumping) og
Miljødirektoratets veiledere M-350 og M-409
Du kan velge mellom kursdatoene
• 13.-14. juni 2022
• 21.-22. juni 2022
Kurssted: NGIs kontorlokaler i Sandakerveien 140, Oslo
MR-SED-HÅNDTERING er nyutviklet kurs og blir ett av Miljøringens faste kurs. Det erstatter endagskurset MR-SED-RISIKO. Neste gang kurset settes opp igjen er i 2024. Til høsten settes også kurset MR-SED-PRØVE opp.

Generell orientering
Kurset MR-SED-HÅNDTERING fokuserer på å gi deltakerne innføring i målsetning, oppbygging og praktisk bruk av risikovurdering og håndtering av forurenset sediment. Deltakerne vil
få en grundig gjennomgang av forurensningsforskriftens kap. 22 (mudre og dumpeforskriften)
og de tilhørende veilederne M350/2018 og 409/2015. Undervisningen vil være en kombinasjon
av forelesninger og eksempler på bruk av veiledningsmateriell og tilhørende regneverktøy, samt
øvelser i selvstendig bruk av verktøyet på data fra konkrete problemområder.
Målgrupper
Kurset er spesielt rettet mot
•
•
•
•

saksbehandlere i kommunene, hos statsforvalteren og hos Miljødirektoratet
rådgivere innen miljøgeologi/miljøteknikk/forurenset sediment
utbyggere og entreprenører
tiltakshavere og problemeiere

som må ta hensyn til forurenset sediment. Kurset passer både for nye saksbehandlere og personer som ønsker oppdatering av kompetanse og egenerfaring. Forkunnskapene til deltakerne vil
derfor variere. Vår erfaring er at kombinasjonen av ulike aktører og kvalifikasjoner gjør kursene
inspirerende for alle typer deltakere.
Gjennomføring
Kurset arrangeres av Miljøringen med NGI og NIVA som kursholder og Miljødirektoratet som
støttespiller, både økonomisk og faglig.
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NGI og NIVA er blant Norges største og ledende fagmiljø innen håndtering av forurensede
sedimenter. NGIs kursansvarlige er Gøril Aasen Slinde, og hun har med seg Espen Eek fra NGI,
og Hilde Cecilie Trannum og Jarle Håvardstun, begge fra NIVA. Alle fire har sterk faglig kompetanse og omfattende erfaring i å holde kurs. I tillegg kommer det foredragsholder fra forvaltningen, samt også en tiltakshaver som vil snakke om praktisk gjennomføring av mudring. Miljøringens styre vil være representert med en observatør på kursene.
Program Dag 1
0830 – 0930 Kaffe og registrering
0930 – 0945

Velkommen til kurs v/ Miljøringen
Introduksjon av foredragsholdere, temaer og program v/NGI og NIVA

0945 – 1015

Lover, regler og myndighet

1015 – 1100

Håndteringsveilederen (Veileder M-350)

1100 – 1115

Kaffepause

1115 – 1215

Mudring, utfylling og tildekking. Hensikter, metoder, miljøkonsekvenser og saksgang

1215 – 1300

Lunsj

1300 – 1345

Eksempel på gjennomføring av mudring og/eller tildekking

1345 – 1445

Påvirkning på naturmangfold

1445 – 1500

Kaffepause

1500 – 1530

Avbøtende tiltak ved gjennomføring av tiltak

1530 – 1600

Sluttkontroll og sluttrapportering

1600 – 1630

Spørsmål og diskusjon

1730 -

Felles middag på Olivia EGER (Karl Johans gate 23) for de som ønsker det

Program Dag 2
0830 – 0900 Kaffe
0900 – 0910

Introduksjon til dag 2 – spørsmål fra dag 1

0910 – 0930

Risikoveilederen - bakgrunn, mål og oppbygging

0930 – 1000

Risikovurdering Trinn 1 og miljøklassifiseringssystemet

1000 – 1015

Kaffepause

1015 – 1045

Risikovurdering Trinn 2: Spredning

1045 – 1105

Risikovurdering Trinn 2: Human og økologisk risiko

1105 – 1120

Resultattolkning av Trinn 2

1120 – 1200

Lunsj

1200 – 1500

Gruppearbeid: Praktisk bruk av risikoverktøyet

1500 – 1600

Oppsummering av regneøvelse. Risikoveilederen Trinn 3 og alternativ bruk av risikoveilederen.
Vel hjem!
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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 ståsted, perspektiv og erfaringer. Kursdeltakerne vil få tilgang til alt kursmateriell 3-4 dager i forveien. Det oppfordres til nedlasting og gjennomsyn i forkant av kurset. Det er en stor fordel å
ha med bærbar PC på kurset.
Kursbevis sendes ut fra Miljøringen etter kursavslutning.

Deltakeravgift og påmelding
Deltakeravgiften er 6300 kr for medlemmer, 7300 kr for ikke-medlemmer og 3150 kr for
fulltidsstudenter.
Hvert kurs har et begrenset deltakerantall på 30. Ved for få påmeldinger på ett av kursene
kontakter vi de påmeldte for mulig flytting av kurstid. Miljøringen oppfordrer deg derfor til
å sende inn påmelding så tidlig som mulig.
MR-SED-HÅNDTERING 13.-14. juni 2022 har påmeldingsfrist 30. mai 2022
MR-SED-HÅNDTERING 21.-22. juni 2022 har påmeldingsfrist 7. juni 2022
Avbestillingsgebyret etter påmeldingsfristen er 100 % av deltageravgiften.
Vi håper flest mulig vil delta på fellesmiddagen kl. 1730 dag 1 på hvert kurs. Vi har holdt av
bord på Olivia Eger (Karl Johans gate 23). Meny og priser finnes her.
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.
Velkommen!
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