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Nytt fra 
Miljødirektoratet

Miljøringen- november 2018:

Kine Martinsen

seniorrådgiver, seksjon for avfall og 

grunnforurensning 



Nytt og status

• Budsjett for 2019

• Forslag til nytt kapittel i 

avfallsforskriften om betong- og 

teglavfall

• Veiledere-status

• Normverdier- PFOA og PFOS

• Kommunetilsyn på kapittel 2 i 

forurensningsforskriften

• Osv….
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Tips og triks fra databasen 

Grunnforurensning



Funksjonen- Sammenstill karttema

• Samlet relevante karttema

• Grunnforurensning

• Arealplan 

• Naturverdi

• Påvirkning

• Egen funksjon for historiske flyfoto









Eksempler på bruk av databasen

Bruk av karttema
• Det skal gjennomføres terrenginngrep på 

Gnr/bnr 78/336 i Bærum.

• Hvilke typer forurensninger forventer vi 

å finne innenfor dette området?

• Er det gjort noe arbeid med forurenset 

grunn tidligere? 

• Finnes det noe spesielle forhold innenfor 

området som vi må ta hensyn til? 

• Truede arter?

• Viktige naturtyper?

• Flom?

• Forhold i resipient?

Bruk av detaljert søk
 Hvor mange deponier er registrert?

 Er noen registrert med påvirkningsgrad 3?



Regulering av  dagens 
deponier

• Etablering 

• Drift

• Avslutning

• Hva som kan deponeres, og hvor



1980- og 90-tallet

Kartlegging av gamle 

deponier m.m. starter

I dag2009

Siste frist for å 

oppfylle kravene i 

deponiregelverket 

(kap. 9)

Forbudt å 

deponere 

nedbrytbart avfall

2002

Avfallsforskriften 

kap. 9 om 

deponering av 

avfall vedtas

Det meste avfall deponeres

«Fyllinger»

Fra husholdningsavfall til 

industriavfall

Persistente organiske 

miljøgifter, tungmetaller 

m.m.

1940- og 50-tallet



Registrerte 
deponier

• Mange lokaliteter registrert 

som «deponi» eller 

«kommunalt deponi»

• Innhold og omfang varierer

Kommunale og øvrige deponier (turkise sirkler) i Oslo kommune registrert i databasen Grunnforurensning (alle 

påvirkningsgrader). Uttrekk oktober 2018. 



Regelverk, myndighet og ansvar

Deponier Ved omregulering, utbygging o.l.

Fylkesmannen (evt. Miljødirektoratet)

• Drift

• Avslutning og etterdrift

• Forurensning fra deponier

(forurensningsloven og avfallsforskriften)

Kommunen

• Areal- og reguleringsplaner 

(plan- og bygningsloven)

• Terrenginngrep i forurenset grunn 

(forurensningsforskriften kap. 2)

• Pålegge helsekonsekvensutredning  

(folkehelseloven § 11)

Den som driver deponi

• Ansvar for at deponiet drives i tråd med 

regelverket og deponitillatelsen

Tiltakshaver/utbygger

• Ansvar for vurdering, undersøkelser, 

tiltaksplan, tiltak - forurenset grunn 

(kap. 2)



Vær obs på…:
Databasen Grunnforurensning

• Ingen uttømmende oversikt

• Avgrensninger usikre/omtrentlige

• Nærliggende områder

Tidligere kartlegginger: ikke fokus på 

organisk avfall 

• Kommunene og andre bør aktivt 

registrere kjent informasjon om 

avfallsfyllinger

Plan og- bygningsloven- innsigelser

• rundskrivet for miljøhensyn i plan (T-2-16)

• forurenset grunn skal legges inn som 

hensysnssoner

• Egen veiledning på Miljøkommune.no



Terrenginngrep i 
forurenset grunn

Veiledning – terrenginngrep i 

forurenset grunn

• Kommunen (myndighet)

• Tiltakshaver (ansvarlig)



Mange lokaliteter 
krever andre 
hensyn enn TA-
2553

• Miljøgifter utover 

helsebaserte/normverdier

• Deponigass og lukt

• Setninger i grunnen

• Avfall ≠ jord 

(men deponier kan forurense 

grunnen rundt)

• Tilstrekkelige tiltak?

• Status for avslutning og 

etterdrift?

Fra veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn», TA-2553/2009. Angir – ut fra 

arealbruk - akseptable konsentrasjoner for miljøgifter i jord ved en lokalitet med forurenset grunn. 

Dette er ikke en tilstrekkelig og/eller egnet vurdering for utbygging ved gamle deponier.  



Forurenset grunn (jord)

• Ofte utilsiktet 

• Tiltak: fjerne masser

• Utbygging i utgangspunktet positivt

Forurenset grunn vs deponier

Deponier/avfallsfyllinger

• Avfallet ofte plassert med vilje

• Masseutskiftning problematisk

• Tilleggshensyn ved endret arealbruk

• Muligheter/begrensninger varierer



ISO-standarden

1. -Innledende studie

2. -Orienterende undersøkelse 

(oftest kartlegging av 

helsebaserte tilstandsklasser)

3. -Hovedundersøkelsen 

Foto:kine martinsen



Hva skjer i verden?



Kort oppsummert

• 39 land har svart

• 2.5 millioner lokaliteter antatt 

å være forurenset

• 650 000 lokaliteter registret

• 65 500 lokalitere har 

gjennomført tiltak

• Vanligste forurensning er olje 

og tungmetaller

• Vanligste tiltak er «dig and 

dump»

• Bruker 4.3 billioner € (privat 

og offentlig)

• Ingen felles regelverk for jord 

i EU









“The land we work and live on is the best example of a circular, 

non-renewable resource. Soil is next to water one of the most reused 

resources on earth. With countless pressures on the land, there is an 

obvious restriction on the use of green fields, and the availability of 

“fresh” land is rapidly becoming scarce. The value land represents 

is therefore irreplaceable. It is a source of geo and ecosystem services 

contributing to private and public welfare; it supplies various 

resources, it is the basis for food production, energy supply, 

building and construction and production of drinking water, etc”. 











Takk for 

meg!


