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Dagsorden

• Godkjenning av innkalling og agenda

• Valg av ordstyrer, referent og signaturutøvere

• Godkjenning av årsberetning m/regnskap 2022
• Revisors beretning 

• Handlingsplan 2023 (til orientering)

• Forslag til budsjett 2023 (til orientering)

• Info:
• Miljøringenprisen

• Valg av styremedlemmer

• Valg av revisor 



Årsberetning 2022

Randi W. Kortegaard
Ragn-Sells AS

Anette Fenstad
Trondheim 
kommune

Silje Røysland
Multiconsult AS

Lars Evensen Paulsrud
Veidekke Norge

Paul Cappelen
NGI

Morten Jartun
NIVA

Sekretariatet

Styret 2022

Mari Sunde
NIRAS

Ragnhild S. Ekerholt
NIRAS

Ida Johansen
NIRAS

Lars Fredrik Skau
NIRAS

Marius Stokke Sønneland
NIRAS



Årsberetning 2022
• Medlemsbedrifter (pr. 31.12.2021) 

104





Årsberetning 2022

Temamøter:
• Hybridmøte hos Miljødirektoratet 

16. – 17. mars 2022 (150 deltakere): 

• «Risikovurdering og tiltaksbehov – på land og i sjø»

• Webinar 9.desember 2022 (150 deltakere + 30
grupperom): 
• «Jord som avfall og råstoff»



Årsberetning 2022
• KURS

• Vi har nå 5 kurs som går regelmessig
• 2022: sedimentkurs

• MR-SED-HÅNDTERING
• 2 kurs i juni 2022

• MR-SED-PRØVE
• 1 kurs i september 2022

• Styremøter:
• 5 møter, inkl. planlegging med Miljødirektoratet
• Utallige møter fram mot NORDROCS



Regnskap 2022

+ 50 % av overskuddet til 
NORDROCS på NOK 691 713
(regnskapet for 2023)

345 856



Regnskap 2022



Revisors beretning 2022
Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Miljøringen som viser et overskudd på NOK 86 875. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 

31. desember 2022, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

I henhold til «Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon»



Handlingsplan 2023

Miljøringen skal arbeide for 
miljøriktig og kostnadseffektiv 

opprydding i forurensede 
sedimenter og i forurenset grunn

Møteplasser

Informasjonsdeling

Nettverk

Samarbeid

Rådgivere

Virksomheter

Forvaltning

Utdanning/forskning

Entreprenører

Laboratorium



Handlingsplan 2023

• Temamøter: 
• Mars (temamøte + årsmøte)

• Høsten 23 

• KURS:
• MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING (NGI, fysisk + digitalt)

• MR-GRUNN-HÅNDTERING (Norconsult): 
• 18. april (fysisk)

• 19. april (digitalt)

• MR-GRUNN-PRØVE: todagerskurs, høst 2023
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• Ønsker å hedre prosjekter som:

• Løser en utfordring innovativt, 
miljøvennlig, 
kostnadseffektivt, bærekraftig 
og/eller kvalitetsmessig bedre

• Miljøovervåking, kartlegging, 
tiltak, risikovurdering, FoU, 
innovasjon

• Minst 1 deltaker fra en 
medlemsbedrift i Miljøringen

• VINNER 2022: Oslo kommune 
med partnere. 
• MILJØTILTAK LANGØYENE

MILJØRINGENPRISEN



MILJØRINGENPRISEN 2023

Kandidater meldes inn til: 
post@miljoringen.no

FRIST: 1. september 2023

• Send inn forslag med begrunnelse

• Prosjektbeskrivelse: formål, metode, resultater

• Vinnerprosjekt annonseres i november 2023

• Pris deles ut på årsmøtet 2024

• Vinneren får: , diplom + 40.000 NOK til  
selvvalgt veldedig formål

mailto:post@miljoringen.no


• Medlemsavgiften er beskrevet på nettsidene og i 
årsberetning

• Uforandret siden 2009

• Beholder medlemsavgiften

• Vurderer differensierte seminar- og kursavgifter 
kontinuerlig

Medlemskontingent 2023



Valg av styremedlemmer

ved Valgkomitéen



Valg av styremedlemmer
• Styremedlemmer sitter to (2) år av gangen
• Tre av styremedlemmene er på valg i 2022

• Paul og Morten tar ikke 
gjenvalg

• Randi tar gjenvalg



Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling
Det er fra valgkomiteens side lagt vekt på at det må sikres en kontinuitet i styrearbeidet slik 
at ikke for mange styremedlemmer skiftes ut på en gang. Videre sier vedtektene at styret 
skal gjenspeile medlemssammensetningen og fortrinnsvis bestå av både problemeiere, 
problemløsere og FoU-institusjoner.

Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS gjenvelges for 2 år
Nye kandidater:

- Gøril Aasen Slinde, NGI
- Thomas Hartnik, NIBIO



Valg av revisor



post@miljoringen.no

www.miljoringen.no

www.nordrocs.org

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

