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Status 17 prioriterte områder pr. november 2020

Naturlig 

tildekking



Andre områder



• Nesten 20 tonn med miljøgifter ut av sirkulasjon

• Kostnad: 55 mill. kroner

• Kostnadsdeling mellom kommune, stat og flere 

lokale bedrifter

Flekkefjord  og Arendal - Kittelsbukt og 
Pollen ferdig ryddet 2019

Faksimile fra Avisen Agder mandag 8. juli 2019

• ca. 3 tonn miljøgifter tatt ut av sirkulasjon

• Total kostand: 20 mill. kroner

• Kostnadsdeling mellom kommune og stat



Horten Indre havn – ferdig ryddet høsten 2020

• Tiltakshaver: Horten kommune

• Myndighet; Fylkesmannen i 

Vestfold- Telemark

• Tiltak; flere delområder

• Tildekking

• Mudring; sjøbunnsdeponi

• Budsjett 168 mill.

• Finansiering; kostnadsdeling 

kommunen, Forsvarsbygg, 

Miljødirektoratet og Horten 

Industripark AS
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Nytt siden sist

• Veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i vann» og er oppdatert 

høsten 2020. Klassegrenser for sediment er tatt ut.

• M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota» 

er revidert med klassegrenser (5) høsten 2020.

• M-409 – Risikovurderingsverktøyet er oppdatert i ny Excel-versjon (M- 1489) 

på norsk med engelsk tekst i merknader.

• Tildekking av forurenset sjøbunn:

Miljødirektoratet anbefaler ikke bruk av:

➢ aktivt karbon (AC)

➢ prosesserte masser fra Eramet Norway Kvinesdal

• I satsbudsjettet for 2021 foreslår Regjeringen å bevilge statlige midler til 

opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest 



Status andre pågående store prosjekter

Miljødirektoratet v/ seksjon for hav- og sediment er 

myndighet på en rekke andre store prosjekter, blant 

annet:

• Opprydding i gammelt avfallsdeponi i sjø og på land; 

Langøyene; Oslo/Nesodden kommune

• Opprydding  og utfylling i Gilhusbukta, Lier kommune 

• Oppfølging av særlig PFAS-forurenset grunn og elvebunn etter 

drift og utslipp ved virksomheten Huthamaki, Viul, Ringerike 

kommune 

• Klager på Fylkesmannens vedtak – for tiden mange…

• Marin kartlegging (naturmangfold)  ihht. NIN (metode) i 

Oslofjorden er startet opp



2020; Oppdrag fra KLD: Gjennomgang av status 
for arbeidet med opprydding i forurenset 
sjøbunn
• Mål:

• «Å levere en gjennomgang av status for opprydding i forurenset 

sjøbunn basert på oppdatert kunnskap om miljøtilstanden.»

Hovedtemaer 

• Status og videre oppfølging av dagens handlingsplan for 

opprydding i forurenset sjøbunn

• Vurdere 20 nye områder der forurenset sjøbunn i dag utgjør 

størst helse- og miljørisiko (prosjekt satt ut til NIVA)

• Rapportering til KLD 1. juli 2021



Oppdatering av 
nettsidene våre

Temasidene våre finnes under 

«Våre ansvarsområder»:

• Vann, hav og kyst 

> Forurenset sjøbunn



Takk for 

oppmerksomheten


