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Nytt fra sediment



Status 17 prioriterte områder



Status utover de 17 prioriterte områdene



Nøkkelindikator- og tildekkings-
veilederen er oppdatert

 Rapporten "Nøkkelindikator for det 
nasjonale arbeidet med forurenset 
sjøbunn" er publisert som veileder 
(M-831|2017)

– inneholder samtidig noen 
presiseringer i kapittel 2.3.3 og 
oppdaterte referanser

 Tildekkingsveilederen (M-411|2015) 
er oppdatert med mindre endringer



Risikovurdering av forurenset sjøbunn M-409|2016

Oppdateringsarbeidet er i startgropen

Beregningsverktøyet; vurdering av Kd–sjablongverdi og 

tilpasning til hovedtype sediment

Veilederen oversettes til engelsk



Håndteringsveilederen  350|2016 

Oppdatering pågår, bla: 

- Innarbeide undervannsstøy som forurensningstema

- Omtale status for plastforurensning i utfyllingsmasser

- Forbedre søknadsskjema og digitalisere det

- Standard for turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

- Norsk Standard 2017; Vannundersøkelser – Overvåking av 

miljøgifter i blåskjell – Innsamling og prøvebehandling



Effekter av undervannsstøy får mer fokus

Kilder:

 Sprengning i sjø

-Farledutdyping

-Eksplosivrydding

 Anleggsstøy

– Pæling

– Spunting

– Boring i sjøbunn
Nye kanalvegger på plass i Trondheim havn. Spunten (kanalveggene) er satt ned i 

sjøbunnen med vibrolodd. Spunting er en form for impulsstøy som kan gi fysiske skader 

og stressreaksjoner hos dyr. 

Foto: Silje Salomonsen/Trondheim kommune.



Våren 2017 demolerte Forsvaret ca 50 sjøminer, mellom Bastøy og Horten i Horten kommune. Undervannsdetonasjoner og demolering av eksplosiver krever 
tillatelse etter forurensningsloven, dersom aktiviteten kan medføre nevneverdig skade eller ulempe. Miljødirektoratet er myndighet. Foto: Orlogskaptein

Wiggo Korsvik/Forsvaret



Regjeringens strategi mot marin plastspredning

Meld. St. 45 (2016 – 2017) Avfall som ressurs

– avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Bygg- og anleggsavfall – «viktig at tillatelser som gis etter f-loven 

inneholder vilkår som begrenser eller hindrer forurensning med plast.»

«Det er behov for å utrede tiltak i samferdselssektoren for å hindre at 

plastfiber fra sprøytebetong og sprengsteinmasser havner i marint 

miljø og ferskvannsområder.»

Miljødirektoratet har jevnlig dialog med samferdselsmyndighetene om 

tiltak for å redusere plastforbruket og lager et faktaark om håndtering 

av plast i sprengsteinsmasser. Fylkesmannen er miljømyndighet i slike 

saker, og stiller krav i tråd med strategien. 

Fylkesmannen har også anmeldt to tiltakshavere.



Foto: Norconsult-rapport – Ryfast, sprengtråd

Momenter fra kravstilling i enkeltsaker

Foto: Erik Thoring - Armeringsplast på avveie, Ryfast

Noen viktige erfaringer:

- Statens vegvesen og Bane-Nor har erstattet

armeringsplast med stålarmering

- Plast i sprengtråd kan reduseres m/30 %

- Valg av tyngre sprengtråd gjør at de i hovedsak  

følger med massene ved utlegging og anbefales

- Tiltakshaver må stilles strenge krav til masse-

leverandør, mottakskontroll må etableres

- Det er svært vanskelig å sortere ut plasten



Nytt fra forurenset grunn



Mikroplast og marin forsøpling

 Rapporter 2017
– Skjebnen til plast i havet 

– Målemetoder for overvåking

– Avløpsslam 

– Veistøv 

– Drikkevann

– erstatte gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner

 2018 –følge opp rapportene
– Kan bli aktuelt med oppfølgingsstudier på avløpsslam, sedimenter

– Frokostseminar vår 2018 med presentasjon av 
kunnskapsinnhentingen i 2017

 Utrede og foreslå flere forskrifter og ordninger
– Fiskerirelatert avfall

– Kunstgressbaner

– Småbåtshavner (båtvask) 

 Tilskuddsordning for opprydning av marin forsøpling

 Internasjonalt arbeid
– Oppfølgning av EUs plaststrategi (kom jan 2018)



Betongforskriften er på høring!

 Todelt:

– Saneringsplikt ved høye konsentrasjoner av PCB

– Gjenbruk uten tillatelse -grenseverdier for råbetong og 
overflatelag, samt bruksbegrensninger

 Frist for innspill er 1 juni 2018

 Høringsdokumentene finner man her

 Seksverdig krom utredes i egne prosjekter nå

– Workshop med analyselabb gjennomført. Enighet om hvilken 
standardmetode som skal brukes ved analyser (ISO EN 15192)

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-nytt-kapittel-i-avfallsforskriften-om-betong--og-teglavfall-20135028/


Opprydning av PFOS/PFAS forurensning

 Forsvaret
– Bodø lufthavn

– Rygge

– Ørland

 Avinor
– Evenes oppstart juli 2018

– OSL godt i gang

– Pålegg om utrede tiltak og kostnadsestimat ved samtlige flyplasser er varslet

 Tyrifjorden
– Rapport om høye konsentrasjoner i fisk fra Tyrifjorden

– Mange kilder, men papiremballasjeindustri ser ut å være en stor bidragende kilde

 Nye normverdier PFOS og PFOA
– Forslag på 2 µg/kg som normverdi på PFOS, 11 µg/kg for PFOA



Nye veiledere/faktaark

 Spredningsveilederen 
– Forslag ferdig i april

 Disponering av rene masser fra store veiprosjekter

 Søknad om dispensasjon fra forurensningsforskriften kap 2-5, kommer innen kort

 Spørsmål og svar på lensevann i bygg- og gravesaker

– Lensevannet suges e.l. ut av gropen på lokaliteten og slippes rett til resipient -
kommunen myndighet til å ta stilling til ved vurdering av tiltaksplanen.

– Lensevannet samles opp på tanker og fraktes ut av lokaliteten -avfall. 
Næringsavfall skal fraktes til lovlig avfallsanlegg. Kommunen har ikke myndighet 
til å ta stilling til håndteringen av lensevannet dersom lensevannet samles opp og 
blir avfall. 



Grunnforurensning

 715 nye lokaliteter siden 
lansering

 214 registrerte eksterne brukere

 Nytt:
– Massehåndtering for å sette 

prøvepunkter til historiske

– Nye stoffkoder (PCB-er, o-
Xylen mm.)

– Historiske flybilder

– Registering av varsel om 
vedtak



Be the Solution to Soil Pollution!
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