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Kort om historikk

• I 2019 leverte Avinor sammenstilte resultater, en prioritering av tiltak ved 
BØF etter kost/effekt og en vurdering av lokal risiko ved lufthavnene til 
Miljødirektoratet som svar på pålegg

• Mye informasjon er samlet på 
https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/pfos-i-fokus/pfos-i-fokus

https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/pfos-i-fokus/pfos-i-fokus


Pålegg fra Miljødirektoratet

• Undersøkelser 10 LH
• Tiltaksplaner

• Undersøkelser 16 BØF

• Undersøkelser av drikkevann

• Prøvetakingsplan for biota



Ytterligere undersøkelser ved utvalgte flyplasser (10 LH)

• I 2020 ble det gjennomført 
undersøkelser på fem 
lufthavner. 

• I 2021 skal det gjennomføres 
undersøkelser på ytterligere 
fem lufthavner.

• Ved disse lufthavnene vil det bli 
gitt pålegg om å utforme 
tiltaksplaner for opprydning.

• I tillegg er/blir det gjennomført
undersøkelser på aktive
brannøvingsfelt.



Ytterligere undersøkelser for å avklare omfang og risiko ved for dårlig kartlagte 
lokaliteter (16 BØF)

• Miljødirektoratet pålegger 
Avinor ytterlige kartlegging av 
16 brannøvingsfelt som Avinor 
har identifisert, hvor omfang 
eller risiko ikke er avklart.

• Utføres i perioden 2023-2024



Undersøkelser av PFAS i drikkevann

• Miljødirektoratet har pålagt Avinor 
å undersøke PFAS-forurensning i 
drikkevann ved alle relevante 
flyplasser.
• Det er påvist PFAS i drikkevann 

for beboere nedstrøms 
brannøvingsfelt i Kirkenes, 
Bergen (og vi kartla i Båtsfjord, 
men den gamle lufthavnen er 
altså kommunal)

• Det vil i 2021 bli gjort en ny 
gjennomgang av risiko for 
forurensning av drikkevann nær 
lufthavner og prøvetatt der det 
evt. skulle være behov for det. 

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/ikke_spis_fisk_eller
_drikk_vann_fra_ferskvann_naer_flyplasser



Undersøkelser av PFAS i biota

• Miljødirektoratet påla Avinor å 
levere plan for biota-
undersøkelser ved våre 
flyplasser innen 31.12.2020. 
• Dialog med Miljødirektoratet 

og revidert plan leveres til 
sommeren

• Enkelte LH har allerede mye 
biotaresultater, andre LH har 
lite eller ingen biota

• Undersøkelsene er skissert 
gjennomført innen 2024

• Mattilsynet ga høsten 2020 en 
generell advarsel mot inntak 
av fisk fra ferskvann nær 
flyplasser

 
Foto: Øistein Preus Hveding 



Gjennomføring av tiltak

• Utarbeidelse av tiltaksplaner 
10 LH i løpet av 2021-2022

• Gjennomføring av tiltak ved to 
lufthavner i året frem mot 2027

• Per i dag pågår tiltak ved:
• Oslo LH
• Fagernes LH
• Harstad/Narvik LH
• (Sogndal LH)

• I tillegg kontinuerlig
utfordringer med PFAS-
forurensning ved ordinære 
bygge-/gravearbeider

 
Foto: Ijaz Ahmed 



Innovasjon – Request for information

• Basert på estimerte kostnader 
for graving/deponering, har 
Avinor gjort en økonomisk 
avsetning på flere hundre 
millioner til opprydning av 
PFAS-forurensninger.

• Som alternativ til graving/ 
deponering og renseanlegg skal 
det jobbes aktivt for alternative 
tiltak.

• Målet må være å rydde opp like 
mye, og like bra, men til en 
lavere kostnad.

Foto: Trine Reistad



Organisering av PFAS-arbeidet i Avinor

• PFAS er nå et eget prosjekt, 
med dedikert prosjektleder 

• Miljøavdelingen er intern 
premissgiver 

• Prosjektet er etablert for å få 
til en samlet håndtering av 
Avinors PFAS-forurensninger 
og for å svare ut 
Miljødirektoratets krav i 
pålegg

• Rådgivere anskaffes som 
utførende
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