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Myndighet forurenset grunn 

Klif 

Forurensningsloven 
(§ 7 and  

§ 51) 

Ansvarlig for alle forurensningsområder 
som ikke er delegert til Fylkesmannen. 

Skriver veiledningsmateriale, bestemmer 
normverdier og utvikler regelverk 

Fylkesmannen(18) 

Forurensningsloven 

(§ 7 and  

§ 51) 

Ansvarlig for forurenset grunn for delegert 
industri feks deponier, galvano, skipsverft og 

lufthavner 

Kommuner(429) 
Kapittel 2 av 

forurensningsforskriften 

Ansvarlig for tiltak i forurenset grunn i 
forbindelse med planlagte terrenginngrep 

(bygge- og gravearbeid) 



Hva er «nytt»? 

 

 

 



Disponering av betongavfall 

• Vi foreslår forskrift for bruk av 
betongavfall 
– sikre likere behandling  

– redusere behovet for 
enkeltsaksbehandling  

– fremme miljømessig forsvarlig bruk av 
lett forurenset betong 

 

• Tydeliggjør når 
– betongavfall kan nyttiggjøres uten 

søknad om tillatelse 

– det er behov for tillatelse 

 

• Prøvetaking før bygget rives 
 

 
 



Kommuneundersøkelsen i 2012 – kapittel 2 i 

forurensningsforskriften 

• Totalt 43 kommuner undersøkt  

 

Resultatene viser: 

 

• Få kommuner har oversikt over områder  
med forurenset grunn 

• Det mangler skriftlige rutiner for å få fange  
opp gravesaker med forurenset grunn  

• Samordning mellom plan- og bygningsloven og  
forurensningsforskriften kapittel 2 mangler. 

• Lite opplæring internt i kommunene på området.  

• Kommunene har lite kunnskap om og bruk av Grunnforurensningsdatabasen 

• De færreste kommunene fører tilsyn eller tar gebyr med saker som omfattes av 
forurensningsforskriftens kapittel 2  

 



• I januar 2013 lanserte vi 

en oppgavehjelp på 

kapittel 2 med 

tilhørende brevmaler 

 



Databasen Grunnforurensning og matrikkelen 

 

 

• Oppdatering av databasen 

• Hva skal en fremtidig versjon inneholde? 

  

 

 



Nye normverdier 

I vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2 

 

Tinnorganiske forbindelser: 

TBT: 0,015 mg/kg TS 

TFT: 0,015 mg/kg TS 

 

 
 

 

Mer info om stoffene se: 

http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/TBT/ 
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PFC-forurenset grunn 

• Avinor har kartlagt ikke bare PFOS - 43 delrapporter 

 

• Mottatt utfyllende rapporter med biotaundersøkelser  

fra fire lufthavner (Haugesund, Bergen, Kristiansand og Tromsø) 

 

• Følger også opp andre lokaliteter 



Alunskifer 

– Danner syre i kontakt med luft og vann 

– Lekker tungmetaller 

– Avgir stråling og danner radongass 

– Sveller og etser 

 

 

Utarbeidelse av ny veileder om klassifisering og 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 
 



Nedgravde oljetanker og bruk av 

biosaneringsmidler 

• Samarbeid med KyV,  Klif og DN 

• Avklarer regelverk og ansvarlig myndighet 

• Få oversikt over produktene, hvordan de brukes og effekten 



Veileder om undersøkelser og risikovurdering 

• Videreføring av høringsutkast fra 2008 

• Risikovurdering med hensyn på miljø og helse via spredning og 
eksponering 

• Fokus på jordmiljø (økologi/økotoksikologi) 

 

• Kriterier for omfang av risikovurderingen 

• Hvordan sette miljømål/akseptkriterier 

• Referanser til NS-ISO 10381-5 mht. undersøkelser og rapportering 

 

  Klar i løpet av 2013 

 

 

 



St.meld nr. 14 (2006-2007) - status 

• Prioriterte lokaliteter (130) ”Regjeringen vil sørge for at det 
blir gjennomført tiltak på de dokumentert mest alvorligste 
grunnforurensings-lokalitetene slik at det innen 2012 er 
gjennomført tiltak på grunnforurensningslokaliteter med 
utslipp til områder som er prioritert i arbeidet med forurenset 
sjøbunn og på steder hvor forurensingen kan medføre 
helserisiko for mennesker” 

• Bransjekartlegginger:  innen 2009 utarbeide en mer 
fullstendig overiskt over eiendommer med forurenset grunn 
(galvano, gartnerier, skipsverft, mellomstore og små gruver, 
brannøvingsfelt og bensinstasjoner, og virksomheter som 
bruker nye prioriterte kjemikalier.. 

• Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i 
barnehager og på lekeplasser (ferdig 2011) – undersøke 
og rydde opp i forurenset jord i  barnehager i 15 kommuner 

 

 

 



Nytt overvåkningsprogram – urban terrestrisk 

overvåkning 

• Fokus på terrestrisk miljø 

– nivåer av miljøgifter i ulike deler av 

næringsnettet på land  

– opphoping av miljøgifter i næringsnettet 

– (eksponering av mennesker) 

 

• Vi fokuserer på næringsnett i urbane strøk 

med en referanse fra Utkant-Norge 

 

• Fugl, meitemark, rev, rotte 



Takk for meg 

 

Foto: Klif 


