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Disponering av stein- og 

løsmasser med moderat 

syrepotensiale 

Presisering av regelverk og myndighet



Definisjon 

• Masser med syredannende potensiale er definert som forurenset grunn

• Knyttet til de iboende egenskapene til avfallet

• Selv om det iverksettes tiltak, vil massene likevel være å anse som forurenset 

grunn

• Det er ikke mulig  å «behandle seg bort» fra dette  



Hva som er tiltaksområde

• Konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle 

• Myndighetene vurderer om det som er angitt som utbredelsen i hvert enkelt 

tilfelle er rimelig og hensiktsmessig

• Det skal i utgangspunktet stilles tilsvarende krav til avbøtende tiltak og 

lignende, uavhengig av om disponeringen skjer innenfor eller utenfor det 

definerte tiltaksområdet. 



Myndighet

• Innenfor tiltaksområdet – kommunen er myndighet

• Utenfor tiltaksområdet – Miljødirektoratet eller fylkesmannen er myndighet



Regelverk

• Disponering utenfor tiltaksområde – krever dispensasjon fra kravet i 

forurensningsforskriften § 2-5

• forurensningsloven §32 – håndtering av næringsavfall

• forurensningsloven § 11 - tillatelse



Annet nytt fra avfall og 

grunnforurensning



Disponering av 
jord og stein

Forskriftsregulering og endringer 

i faktaark M-1243

I mellomtiden er ikke unntak 

nødvendig, så fremt:

• Ikke-forurenset jord/stein

• Gjenvinning vurdert

• Samsvar med plan (PBL)

• Disponeres på land

Faktaarket kan lastet ned her:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-

forurenset/

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/


Utfylling i sjø og 
vassdrag

Endring i rundskriv T-3/12

Myndighet etter § 32 i 

forurensningsloven delegert til 

fylkesmannen for:

• Utfylling i sjø og vassdrag, 

med

• muddermasser (forurensede og 

ikke-forurensede)

• ikke-forurensede landmasser

Foto: Eivind Dypvik



Endringer i EUs 
deponidirektiv

Miljødirektoratet vurderer behov 

for endringer i avfallsforskriften 

kap. 9 (deponiregelverket).

• Unntaket for ikke-forurenset 

jord blir trolig fjernet.

Foto: Miljødirektoratet



Bygging på 
nedlagte deponier

Oppdrag fra departementet

• Veiledning til kommunene

Deponigassanlegg. Foto: Miljødirektoratet



Kommunetilsyn -
kapittel 2 (2018)

28 kommuner kontrollert

Hovedresultat:

• 60 % har mangelfull oppfølging

• 7 av 28 kjenner ikke til fagsystem 

og veiledning

• 1 av 3 fører ikke tilsyn og følger 

ikke opp sluttrapportering

Forbedring fra 2012

Skjermbilde fra fagsystemet Grunnforurensning 



PFAS i fisk

Mattilsynet og 

folkehelseinstituttet har gjort 

nye vurderinger av PFOS og PFOA

i fisk

• Følger av nye midlertidige 

tålegrenser (EFSA, 2018)

Foto: Klima- og miljødepartementet



Hav og sediment



Status 17 prioriterte områder



Status utover de 17 prioriterte områdene



• Tiltakshaver: Flekkefjord kommune

• Tiltak i 7 delområder

• Myndighet: Fylkesmannen i Agder

• Tildekking og mudring

• Miljøoppnåelse: Tatt nesten 20 tonn 

med miljøgifter ut av sirkulasjon

• Kostnad: 55 mill. kroner

• Finansiering: Spleiselag mellom 

kommunen, staten og flere lokale 

bedrifter

Flekkefjord - ferdig ryddet

Faksimile fra Avisen Agder mandag 8. juli 2019



• Tiltakshaver: Arendal kommune

• Myndighet: Fylkesmannen i Agder

• Tiltak: tildekking av forurenset 

sjøbunn i Arendal sentrum; 

Kittelsbukt og Pollen

• Miljøoppnåelse: ca. 3 tonn 

miljøgifter tatt ut av sirkulasjon

• Total kostand: 20 mill. kroner

• Finansiering: Spleiselag mellom 

kommunen og Staten

Arendal - Kittelsbukt og Pollen ferdig ryddet

Tildekking av forurensede sedimenter i Arendal havn pågikk fra november 2018 til april 2019. Her er 

tiltaksgjennomføring i Kittelsbukt vist.  Foto: Arendal kommune



Status pågående prosjekter – snart oppstart
Horten Indre havn: 

• Tiltakshaver: Horten kommune  

• Myndighet: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

• Pågår fra høsten 2019 og ut 2020

• Mudring og tildekking

• Total kostnad: 168 mill. kroner; spleiselag mellom kommunen, 

Forsvarsbygg, Staten og Horten Industripark

Langøyene; Nesodden kommune
• Tiltakshaver: Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune

• Myndighet: Miljødirektoratet

• Pågår fra høsten 2019 og  til sommeren 2021

• Opprydding i forurenset grunn og tildekking av forurenset sjøbunn

• Kostnad: om lag 250 mill. kroner. Finansieres av Oslo kommune

Borg havn, Fredrikstad  og Hvaler kommune 
• Tiltakshaver: Kystverket

• Myndighet: Miljødirektoratet

• Tillatelse til tiltak gitt oktober 2019

• Mudring av farled

• Svært strenge vilkår

Borg havn: I dette området skal Kystverket utdype innseilingen. Foto: Kystverket



Nytt i løpet av høsten 2019

• Oppretting av Veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i 

vann» og oppdatering av M-608|2016 «Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota»: 

• Mindre rettinger i tabellene i kap. 11 (klassifisering av kjemisk 

tilstand) skal gjøres ila høsten

• M-608|2016 avviker noe fra 02:2018 og skal oppdateres, 

bruk 02:2018 frem til dette er gjort 

• M-409 – Risikovurderingsverktøyet oppdateres i ny Excel-versjon på 

norsk med engelsk tekst i merknader

• Gunneklevfjorden: Rapport på test-tildekking



Oppdatering av 
nettsidene våre

Temasidene våre finnes under 

«Våre ansvarsområder»:

• Hav og kyst 

> Forurenset sjøbunn

• Se alle ansvarsområder 

> Avfall 

> Forurenset grunn


