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Nye tall fra miljøstatus 

1900 saker avsluttet 

• 600 rene lokaliteter 

• 1300 lokaliteter med arealbruksrestriksjoner 

 Ca. 400 lokaliteter med behov for videre undersøkelser og tiltak 

 



Overvåkningsprogram – terrestrisk og bynært 
miljø 

Prøver fra biota i urbane terrestriskmiljø 

nivåer av miljøgifter i ulike deler av næringsnettet på land  

• opphoping av miljøgifter i næringsnettet 

Prøver fra fugl, meitemark, rev, og rotte 



Nytt i 2015  



Status veiledere 

 

Veileder for håndtering av alunskifer 

 

Veileder for basistilstandsrapport 
•  ihht. industriutslippsdirektivet 

 

Veileder for risikovurdering av forurensete lokaliteter 

 

 

 

 

 



Alunskifer – Identifisering og 
karakterisering 

 

Skille mellom bergarter som er: 

 

• Sikkert syredannende  
• trenger spesiell håndtering. 

• Ikke syredannende 
• På inert avfallsdeponi. 

• Mulig syredannende 
• krever nærmere karakterisering og vurdering. 

 

For å karakterisere syrepotensialet i alunskifer  
skal det gjennomføres både en geologisk og  
en geokjemisk karakterisering 

Foto: NGI (Endre 2013). 

 



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 

 



Basistilstandsrapport 

 IED innfører krav om at virksomhet som medfører 
fare for at farlige stoffer kan forurense grunnen, skal 
utarbeide en basistilstandsrapport før virksomheten 
starter opp 

 IEDs åtte trinn for basistilstandsrapport (BTR): 

 1. Fastleggelse av hvilke farlige stoffer som brukes, fremstilles eller frigis på anlegget. 

2. Identifisering av de relevante farlige stoffer. 

3. Vurdering av risikoen for forurensning av det spesifikke anleggsområdet. 

4. Anleggsområdets historie. 

5. Miljøforhold. 

6. Beskrivelse av anleggsområdet. 

7. Undersøkelse av anleggsområdet. 

8. Utarbeidelse av basistilstandsrapport.  

 



Revidering av forurensningsforskriften kap. 1. 

Starter arbeidet i år 

 

Hva vi ser for oss 

• Ikke bare forebygge, men også 

håndtere oljelekkasjer 

• Alle relaterte oljetanker – uansett 

størrelse og geografisk plassering  

• Styrke kommunens rolle 

• Likt regelverk i alle kommuner 

Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. 

 



Oljelekkasjer og bruk av saneringsmidler 
 

 Oljesaneringsmidler kan medføre 
fare for forurensning 
• Detergenter: 

Oljen spres lettere med vann 
Evt skadelige kjemikalier? 

• Mikroorganismer:  
Fremmede arter eller uønskede gener?  

 

 Søknadsplikt 

 

 Stedsspesifikk vurdering 

• Behov, effekt og risiko 

Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. 

 



Forskrift om fremmede organismer 

Tilrådning om forskrift om fremmede organismer 

oversendt til Klima- og miljødepartementet. 

Hovedpunkter: 

• Generelt krav om tillatelse ved innførsel av organismer og 

utsetting av en rekke fremmede organismer. 

• Forbud mot innførsel, utsetting og omsetning av visse organismer. 

• Generelt krav til aktsomhet, samt meldeplikt for innførsel av 

visse organismer. 

 



Nytt i 2015 -  Sediment 



Revisjon av tre sedimentveiledere  

Risikoveilederen og tildekkingsveilederen skal oppdateres 

• Oppdatert klassegrensene for miljøgifter i sediment 

• Endret vurdering av massenes egnethet ved høyt innhold av helse- 

og miljøfarlige stoffer 

Håndteringsveilederen får et varslet supplement til vedlegg 

VI: 

    - Miljøfaglig og juridisk veiledning om håndtering av muddermasser   

    - et faktaark om innholdet i en tiltaksplan  



Store oppryddingstiltak i 2015 - 2016 

 Trondheim havn – 4 delområder 

Oppstart over påske – ferdig i 2016 

 

 Flekkefjord – 8 delområder, ferdig i 

2016 

 

 Arendal – 1 av 3 delområder, ferdig i 

2016, men 2 delområder gjenstår. 



Ny Hempel-dom 

  Hempel 1: Pålagt å gjennomføre undersøkelser i sjø og på land.  

Miljødirektoratet fikk enstemmig medhold i Høyesterett i 2010. 

 

  Hempel 2:Vedtak om refusjon av oppryddingskostnader 

Medhold i tingretten i 2013 og lagmannsretten i 2014.   

Hempel anket, men slapp ikke gjennom ankeutvalget.  

  



Våre nettsider 



Ny Grunnforurensning 

  









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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