
 

                                        

 

 

Årskonferanse 2023 

 

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) i 

samarbeid med Fredrikstad kommune 

31. mai og 1. juni 2023 

 Quality Hotel Fredrikstad  
 
 

 

Fotograf: Fredrikstad kommune  

  



Program onsdag 31. mai 2023 
 

09.00  Registrering  

 
10.00          Velkommen ved NEMFO  
 

Åpning av konferansen  
Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad kommune  
 

Kulturelt innslag  
 

10.30  På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter  
Lars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet  
 

 Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og helse, 

 Helsedirektoratet  
 

Lunsj klokka 11.30 -12.30  
 
12.30  Fortsettelse: På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter 

  Aktuelt fra DSA om UV, radon og EMF 

  Lill Tove Nilsen, fagdirektør optisk stråling, DSA, avdeling  

  strålevern og miljøforvaltning 

13.00  Oppsummering av nasjonal tilsynskampanje solarier 

  Kirsti Bredholt, seniorrådgiver, DSA, avdeling strålevern og  

  miljøforvaltning 

Pause 15 min (13.30 - 13.45) 
 

13.45  Årsmøte NEMFO  

Alle medlemmer av NEMFO er hjertelig velkommen. Egen saksliste  
 

Pause 10 min (14.20 - 14.30) 

 

14.30  Beredskap og miljørettet helsevern.  
Presentasjon av regelverket 

Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og 

helse, Helsedirektoratet 

 

15.00 Praktiske eksempler som viser hvordan kommuner har jobbet 

med miljørettet helsevern og beredskap  

 

 

 

 



15.45  Matbit og forflytting til gamle Fredrikstad  
 
Det serveres en wrap som kan tas med.  

 

Hver enkelt må komme seg selv til Gamlebyen. Det går gratis ferge over «ælva», 

og det er omkring ti minutters gange til fergeleiet. Beregn god tid, det kan være 

noe ventetid på ferge, de tar 50 personer per tur. Kart deles ut på kurset. 

Dersom noen har behov for tilpasset transport så si ifra til kursarrangør. 

 
 

16.30 -17.30 Historisk vandring i Gamlebyen (påmelding)  
 

Gamlebyen er en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer og ligger ved 
Glommas utløp i Fredrikstad. Den består av bygninger fra 1700-tallet og 

festningsverk med voller, vanngraver og vollporter fra 1600-tallet. Gamlebyen er 
en levende by med ca. 400 innbyggere, spennende butikker, museer, gallerier, 
restauranter og kafeer.  

 
I Gamlebyen blir det to parallelle vandringer med samme tema. En gruppe får 

følge kommandant Hans Jacob Scheel som regjerte i Gamlebyen på slutten av 
1700-tallet. Den andre blir med Karen Øltapper på en reise gjennom gamledager 
i Gamlebyen da det var kro på hvert hushjørne og tørstedrikken var øl. Vi kan 

love begge grupper en underholdende og fargerik fremstilling av byens historie! 
 

17.30 - 19.00 Egentid  
 

 

19.00 Aperitiff og middag ved Phønix (påmelding)  
 

For de av deltakerne som har meldt seg på middagen:  

• Apertiff serveres i lokalet fra klokka 19.00.  

• Middagen starter klokka 19.30, og består av en treretters middag. 

Mineralvann er tilgjengelig ved bordene, annen drikke må kjøpes av den 

enkelte   

 

 

   



Program torsdag 1. juni 2023 
 

 
08.30  Registrering av nye deltakere  

 
09.00  Velkommen til dag 2 med kulturelt innslag  
 

09.15  Nytt og aktuelt fra styret i NEMFO  
   Presentasjon av nytt styre, presentasjon av nytt diskusjonsforum   
 
09.45  Ny tilsynskampanje; skadedyr i skoler og barnehager i regi 
  av Folkehelseinstituttet og NEMFO 

 
 

10.30 - 11.00 Pause og utsjekk  
  
 

11.00  Fredrikstad kommune 
 

Sumstøy fra et næringsområde – hvordan kan vi følge opp?  
Fagleder Reidun Ottosen og kommuneoverlege Lise W. Storhaug, 
Fredrikstad kommune 

 
Reguleringsplaner og prosessen frem til ferdig produkt 

Anne Auganes, Bygnings- og reguleringssjef, Fredrikstad kommune 
 
 

11.30 – 12.30 Lunsj  
 

12.30  Fortsettelse Fredrikstad kommune 
 

12.45  Forholdet mellom forurensningslovverket og    
  helselovgivningen 

Svein Rønsen, tidligere kommuneoverlege og assisterende  
 fylkeslege  

 

 

Pause 15 min (13.30 - 13.45) 

 
 

13.45  Regulering av støy fra industriområder/industriparker/ 
offshorebaser  
Harald Sørby, seksjonsleder Industriseksjon 2, Miljødirektoratet  

 
14.30 Tall Ships Races 2023 

Knut R. Hansen, prosjektleder  
 
14.45  Avslutning av konferansen 
  NEMFO             

 

15.00          Takk for nå og vel hjem! 
 
Med forbehold om endringer i programmet  



Praktisk informasjon: 
Påmelding til konferansen skjer via NEMFO sin nettside, http://www.nemfo.no 

 

PÅMELDINGSFRIST: 24. April 2023. Bindende påmelding  

Priser for konferansen: 

· Full deltakelse medlem kroner 3500,- 
· Full deltakelse inkl. personlig medlemskap ut 2022, kroner 3500,- 

· Full deltakelse ikke medlem, kroner 4000,- 
· Deltakelse en dag, medlem, kroner 2000,- 

· Deltakelse en dag, ikke medlem, kroner 2200,- 

Middag dag 1 er inkludert i påmeldingsavgiften  
 

Middag: 

Alle deltakere inviteres til aperitiff og festmiddag fra klokka 19.00 på 

restauranten Phønix i Ferjestedsveien 17, 10 minutters gange fra 

konferansehotellet. Informasjon om Phønix: www.phonix.info  

Det serveres mineralvann, all annen drikke må kjøpes av den enkelte.  

 

 

Overnatting:  Quality Hotel Fredrikstad  

NEMFO har reservert et gitt antall rom ved hotellet, til følgende pris:  

Enkeltrom kr. 1695,- per døgn (for 1 person inkl. moms), inkludert frokost  

 

De som vil ha overnatting må krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.  

Gjester som ønsker rom for allergikere eller personer med funksjonsnedsettelser 

må gi beskjed om dette ved påmeldingen.  

 

Rommene er reservert fra tirsdag 30. Mai til onsdag 31. Mai, og fra onsdag 31. 

Mai til torsdag 1. juni. De som ønsker overnatting ut over dette må selv ta 

kontakt med hotellet. For bestilling av rom er det «førstemann til mølla», da det 

kan være at det blir fullt ved hotellet.  

Faktura:  

Deltakere faktureres for overnatting og konferanseavgifter etter utløp av 

påmeldingsfristen.  

Avbestilling:  

Vi gjør oppmerksom på at påmelding og booking av hotellrom er bindende, og 

refunderes ikke etter 26. april 2023.  

 

Godkjenning: Kurset vil bli søkt godkjent av Legeforeningen som valgfrie kurs 

innenfor spesialitetene samfunnsmedisin og allmennmedisin 

 

 

http://www.nemfo.no/
http://www.phonix.info/
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/fredrikstad/quality-hotel-fredrikstad/


 

Allergier:  

Eventuelle allergier må oppgis ved påmeldingen, NEMFO vil videreformidle 

informasjon til konferansehotellet samt restaurant for middagen. 

 

Personvern - GDPR  

Samtykke: 

Ved påmelding til årskonferansen vil du bli bedt om samtykke til at NEMFO kan 

lagre dine opplysninger. Les mer i NEMFOs personvernerklæring for lagring av 

opplysninger. Se lenke. 

Deltakerliste: 

I forbindelse med konferansen ønsker vi å publisere en deltakerliste med 

opplysninger om fornavn, etternavn, arbeidsgiver, som deles med alle deltakere. 

Du kan godta eller reservere deg mot oppføring på deltakerlisten i 

påmeldingsskjemaet. 

 

Parkering:  

For de som kommer kjørende med bil har hotellet oppgitt at det er et 

parkeringshus som ligger rett under hotellet. Adresse: Nygata 2-6. Parkeringen 

eies ikke av hotellet. Ca pris for 24 timer: kr. 140,-, 1 time: kr. 26,-  

 

Kontaktinformasjon for konferansen:  

Arrangør: NEMFO, www.nemfo.no , e- post: post@nemfo.no  
Direkte kontakt: Styreleder NEMFO Kristin Tørum, telefon: 78 45 54 37 /   

918 79 435, krto@alta.kommune.no / Nestleder NEMFO Kathrine Kværne 
kathrine.kvaerne@porsgrunn.kommune.no  

 

Medarrangør: Fredrikstad kommune   
Reidun Ottosen, e- post: reot@fredrikstad.kommune.no  

http://www.nemfo.no/om-oss.html#personvern
http://www.nemfo.no/
mailto:post@nemfo.no
mailto:krto@alta.kommune.no%20/
mailto:kathrine.kvaerne@porsgrunn.kommune.no
mailto:reot@fredrikstad.kommune.no

