
Grunnforurensning 
-Nytt fra Miljødirektoratet 

Miljøringen temamøte mars 2014 

 

 

Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensing 



Ny organisering fra 1. mars 2014 

 



Hvor langt har vi kommet 

1500 saker avsluttet 

• 500 rene lokaliteter 

• 1000 lokaliteter med arealbruksrestriksjoner 

 Ca. 400 lokaliteter med behov for videre undersøkelser og tiltak 
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Hva er nytt? 



Ny europeisk rapport 

 2.5 millioner mulige 
grunnforurensingslokaliteter i Europa 

 46% av de 115 000 allerede kjente 
lokalitetene er ryddet opp 

 Vanligste opprydningstiltak er 
oppgraving og bortkjøring til deponi (1/3 
av alle lokaliteter) 

 Vanligste forurensinger er olje og 
tungmetaller 

 Gruver, metallurgisk industri og 
bensinstasjoner er de vanligste 
rapporterte kildene for jord- og 
grunnvannsforurensning 

 Gjennomsnittlige årlige forbruk for 
håndtering av grunnforurensning er € 10 
pr. innbygger 

 



Status veiledere 

Veileder for håndtering av alunskifer 
•  Utvikle metoder for å identifisere og klassifisere skadelig alunskifer 

• Etablere graveprosedyrer i alunskifer for å hindre spredning av 

forurensninger 

• Gi anbefalinger for hvordan alunskifer kan disponeres på en sikker 

måte 

Revidering og utarbeidelse av risikoveiledere  
• helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

• Spredningsveileder 

 

 Implementering av industriutslippsdirektivet 
• Veileder for jordtilstandsrapporter 

 

 

 

 



Faglige utfordringer 

 Forsvarlig disponering av forurensede masser 
• Ulike disponeringsalternativer for masser med ulik forurensningsgrad 

• Hindre at forurensede masser kommer på avveie 

• Risikovurderingssystem må raffineres og bli mer finmasket 

• Behandling av forurensede masser 

 Nye miljøgifter i jord 
• Utfordringer mht. risikovurdering  

• Fokuserer vi på de riktige forbindelsene 

• Utvikling av normverdier for flere prioriterte miljøgifter 

 Cocktail-effekter i forurenset grunn 

 Klimatilpasning – økt fokus på ekstremvær i tiltaksvurderinger 

 Helhetlig forvaltning av jord og ivaretagelse av jordas ulike 
økosystemtjenester 

 

 

 

• Jordas selvrenseevne • Jord og grunnvann 

• Jord og klima, 

karbonlagring 

• Fortetting, forsegling, 

erosjon 



Våre nettsider 



  









Takk for oppmerksomheten! 
 

 

Slik får du tak i oss: 
 
www.miljødirektoratet.no 

 

e-post: post@miljodir.no 

telefon: 03400 / 73 58 05 00 
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