
Forurenset sediment 
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Miljøringen 2. juni 2015 



Relevant fra vannforvaltning 

 Regionale vannforvaltningsplaner 
sendes på høring for andregang.  

 

 Revidering av kapittel om 
klassifisering av miljøgifter etter 
vannforskriften i Veileder 
02:2013: Klassifisering av 
miljøtilstand i vann.  

 

 Det lages en veileder om 
oppfølging av regionale 
vannforvaltningsplaner og 
tilhørende tiltaksprogrammer.  

 



Oppryddingspostene 69 og 79 får egen 
forskrift   

Klima- og miljødepartementet besluttet å forskriftsfeste 

oppryddingspostene 69 og 79 

 

Forskriftsforslaget har vært på høring 

 

Klima- og miljødepartementet har som mål å få det 

ferdig innen 1 juli 

 



Revidering av sedimentveiledere  

 

 

Risikoveilederen og 

«Tildekkingsveilederen» revideres 

 

Håndteringsveilederen får et 

supplement til vedlegget om 

Håndtering av muddermasser 

     

 



Faktaark om tiltaksplaner 



Opprydding i Trondheim havn 

 

 4 delområder-  

 

 Arbeidet har startet og 

skal være ferdig i 2016 

 



Opprydding Flekkefjord  

 

 

 

 8 delområder. 

  Planlagt å starte høsten 

2015, skal bli ferdig i 2016 

 



Opprydding i Kittelsbukt i Arendal 

 

 

 

 Oppryddingen Kittelsbukt 

skal bli ferdig ila 2016. 

 

 Behov for tiltaksplan i 

Pollen. 

Foto: KEN/wikimedia Commons Foto: KEN/wikimedia Commons 



Pålegg om opprydding 

 Verft utenfor Grimstad pålegges å 

rydde opp 

 

 Hydro  

 

 Arendal – 1 av 3 delområder, ferdig i 

2016, men 2 delområder gjenstår. 



Hydro må lage oppryddingsplan for 
Gunneklevfjorden 

 Verft utenfor Grimstad pålegges å 

rydde opp 

 

 Hydro  

 

 Arendal – 1 av 3 delområder, ferdig i 

2016, men 2 delområder gjenstår. 



 



Nytt i 2015 - 
grunnforurensning 



Status veiledere grunnforurensning 

 

Veileder for identifisering og 

håndtering av alunskifer 

 

Veileder for basistilstandsrapport 
•  ihht. industriutslippsdirektivet 

 

Veileder for risikovurdering av 

forurensede lokaliteter 

 

 

 

 

 



Alunskifer – Krav til deponering 

Deponier for syredannende berggrunn omfattes av 

kravene i avfallsforskriften kap. 9, inkludert krav om 

tillatelse 

 

Miljødirektoratet ser behov for at det settes særlige krav 

til mottak og deponering av syredannende bergarter 

utover de som følger av kap. 9 og vanlige vilkår i 

deponitillatelsene 

 



Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for 
PFAS-lokaliteten Evenes -Avinor 

 Evenes -en av de kjente PFAS- 

forurensede lokalitetene i Norge med 

høyest gjenværende mengde PFOS i 

grunnen 

 

 Pålagt Avinor å lage en tiltaksplan for 

Evenes lufthavn  

 

 Avinor må 

• utrede hva som kan gjøres for å fjerne 

eller begrense spredningen av PFOS fra 

forurenset grunn ved brannøvingsfeltene 

• Fokus på tiltak 

 Figur fra Avinor rapport: Evenes, undersøkelser av PFAS i jord, vann og 

biota med risikovurdering, 2015-04-20 



Varsel om pålegg om risikoanalyse og tiltaksvurdering for 
Forsvarets brannøvingsfelt 

 Forsvarsbygg har undersøkt PFAS-forurensing 

ved åtte flyplasser. Rygge og Evenes verst. 

 

 Varslet pålegg om undersøkelser, risiko-, og 

tiltaksvurdering ved alle Forsvarets PFAS-

lokaliteter 

 

 Ørland må ryddes opp i forbindelse med 

utbygning av kampflybasen 

• Søkt om tillatelse til lokale deponier for PFAS 

EQS -

biota 

Prøvestasjoner og konsentrasjoner av PFOS i fisk fra Vansjø, Ryggge. Figurer fra 

Forsvarsbyggs rapport PFAS ved luftforsvarets brannøvingsfelt, 2013 



Nytt faktaark:  
Bruk av oljesaneringsmidler 

 



Fornyelse av Grunnforurensning 

  



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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