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Foto Asplan Viak 2 

”Emnet vokser mellom hendene på de som 
arbeider med det.” 

   
 



Velegnet for hvem? 

 

• Forurensningsmyndigheten 

• Øvrige myndigheter 

• Allmenheten 

• Tiltakshavere (søknad om tiltak) 

• Mulige mottakere av pålegg 
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 Avgrensning 
 

• Tilsyn og informasjon - fl. § 48 (M-dir, FM og K) 

 

• Miljøinformasjon 

 

• Erstatningsregler (fl. kapittel 8) 

 

• Ansvar etter kontrakt  

 

• Til drøfting: Ansvar etter forurensningsloven 
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Graveforbud når eiendommen er 
forurenset 

 

 

Tiltakshaver må innhente tillatelse i form 
av godkjent tiltaksplan, f.f. kap 2  

 



Forurensede overskuddsmasser 

 

• Hovedregel – næringsavfall skal til lovlige mottak 

 

• Utfylling på tiltaksområdet 

– Ikke farlig avfall, innenfor akseptkriteriene 

–  taktiske vurderinger 

 

• Velegnet regelverk? 
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Pålegg om tiltak/refusjon 

 

• Savnet: Et kapittel i f-loven om forurenset grunn 

 

• Forurensningsforbudet i § 7 

– "Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe" 

 

• Forurensning "i strid med loven" aktiverer tiltaksplikt 
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Utgangspunkter 

• ”Den ansvarlige” er den som har, gjør, eller 
setter i verk noe 

 

• Flere forurensere 

 

• To momenter 

 Tilknytning 

 Gjennomføringsmulighet 



Uklare ansvarsforhold 

 

• Burde lovgiver oppstilt en prioritert 
ansvarsrekkefølge? 

 

• Rt. 2012 s. 944 (Elverum): "Grunneier er alltid et 
mulig ansvarssubjekt" 

 

• Kan morselskap/aksjonær pålegges ansvar? 
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Miljødirektoratet rydder opp  
– må morselskap betale? 

Staten Næringslivet 
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Tingrettens dom 

• Opprydningsansvar for morselskap, selv om 
forurensningen på utslippstidspunktet var lovlig? 

 

• Er en tillatelse etter § 86 mindre verd enn en 
utslippstillatelse etter § 11? 

 

• Dommen er anket 

 

11 



Hva hvis tingrettens dom blir stående? 

 

• Vil M-dir rydde opp på flere eiendommer? 

– Vil målsetningen om forurensningsfri fremtid være en 
retningslinje for myndighetsutøvelsen?  

– Hva er rettslig norm for tillatt grunnforurensning?  

 

 

• Opprydning i tillatt forurensning på sjøbunnen? 

– Ansvar for "å ha noe" på sjøbunnen er anstrengt 

 

 

 

 

 

12 



Mulige uheldige konsekvenser 

 

• Svekket forutsigbarhet for næringslivet 

 

• Identifikasjon – er det gjennomtenkt? 

 

• Lovgiveroppgave 
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