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Inneklima i vår grønne og sirkulære fremtid.  
Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til årsmøte og fagmøte 29. mars 2023. 
 
Temaet denne gangen er hvordan vi håndterer inneklima, og spesielt materialemisjoner, i en tid der 
det blir stadig viktigere å ombruke bygninger og materialer for å redusere miljøbelastninger ved 
utskiftning og riving. Med tanke på innemiljøet gir dette noen utfordringer.  Generelt ønsker vi at det 
bare skal brukes dokumentert lavemitterende materialer eksponert mot inneluft.  Men hvordan bør 
dette håndteres ved ombruk? På den ene side vet vi at avgassing avtar over tid for de fleste 
materialer, slik at et materiale som er dokumentert lavemitterende i standardtester vil ha særdeles lav 
emisjon av flyktige forbindelser fra fabrikasjonen etter noen års bruk.  På den annen side vet vi ikke 
helt hva materialene har gjennomgått etter montering, og det er heller ikke alltid man har full visshet 
om hvilke egenskaper materialene hadde i utgangspunktet.  
 
Vi får innledninger fra Miljømerking Norge og Skanska, og setter av god tid til diskusjon. Vi håper på 
mange kloke innspill til hvordan vi kan skape "godt inneklima i 100 år".  
 
 
 
 
 

Tid:29/3 2023 kl.15:00 – 18:30  

Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2  

Påmelding innen 21. mars kl 9:00 til: sverreb.holos@sintef.no. Husk å angi om du møter opp fysisk 
eller digitalt (vi klarer ikke å levere digitale rundstykker!) Vi kan ta imot påmelding til digital deltakelse 
fram til 28. mars. 
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Møtet er åpent for alle. Fagmøtet koster kr. 100,- for ikke medlemmer. Gratis for studenter og 
bedriftsmedlemmer, og ved digital deltakelse.  NB! Helst kontant betaling ved oppmøte eller Vipps ved 
registrering!  
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Program for års- og fagmøte:  
(med forbehold om endringer) 
15:00 – 15:20 Årsmøte 

15:30 – 16.00 Registrering og en matbit 

16:00 – 16:15 Introduksjon v/ Sverre Holøs, leder Norsk innemiljøorganisasjon 

16:15 – 17:00 
Emisjoner og materialmerking 

Kristian Kruse, Miljømerking Norge  

17:00 –17:15 Pause med minglemulighet 

17:15 –17:45 
Ombruk av dagens bygninger og design for ombruk av nye bygninger 

Skanskas erfaringer (Foredragsholder ikke endelig ) 

17:45-18:30 

Godt inneklima i 100 år?  

Hvordan håndtere inneklima ved ombruk i bygninger som skal stå lenge 
Diskusjon med salen og inviterte eksperter 
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Årsmøte i Norsk innemiljøorganisasjon 

 

1: Godkjenning av innkalling, antall stemmeberettigede 

2. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å underskrive protokoll 

3: Godkjenning av dagsorden 

4: Godkjenning av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

5: Saker fra medlemmene 

6: Godkjenning av strategi og virksomhetsplan 

7: Godkjenning av budsjett og kontingent 

8: Godkjenning av styrehonorarer, regnskaps- og revisjonshonorar 

9: Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer  

10: Valg av valgkomite 

11: Valg av revisor 
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