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Nytt i 
Grunnforurensning

• Endring i hvordan registrere 

deponier

Fremover: 

• gjøre systemet mer 

brukervennlig

• jobbe med ny 

påloggingsløsning



Endringer i kap. 9 har vært på 

høring

Forslaget omfatter: 

• Forbud mot deponering av avfall som er 

separat innsamlet for ombruk og 

materialgjenvinning

• Presiseringer og klargjøringer av enkelte 

definisjoner og bestemmelser 

Deponiregelverket 
(avfallsforskriften kap. 9)

«Massetipper» og deponiregelverket

• Unntaket for ikke-forurenset jord i 

deponiregelverket er trolig i strid 

med EU-direktivet.

• Konsekvensene av å fjerne dette 

unntaket må utredes.

• Skal derfor kartlegge dagens 

mottaksanlegg



• Mål: få bedre oversikt over omfang, 

tilgjengeliggjøre informasjon til allmennheten

• Prioritere skytebaner/deponier etter risiko

• Rapporter og resultater fra kartleggingen 

kommer senere i vår

Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner 
og nedlagte deponier



Mikroplast? 

Forskrift om plastholdig løst fyllmateriale 
på idrettsbaner gjelder fra 1. juli 2021

Ny veileder om håndtering av snø fra 
brøyting (når må du søke tillatelse fra 
Statsforvalteren)

Overvåkningsprogrammet Mikronor

EU-høring på utilsiktede utslipp av 
mikroplast . Svarfrist 17. mai



Fagrapport om alunskifer

+ =

M-310 M-385

Grunnlag for nettbasert veileder

Håndtering av potensielt syredannende svartskifer - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/januar/handtering-av-potensielt-syredannende-svartskifer/
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Hva er nytt?

1

•Oppdatering av stoffdata og 
toksikologiske parametere

•Nye beregningsverktøy (spredning, 
helse) 

2

•Ny nettbasert veileder

3

•Oppdatering av normverdier og 
tilstandsklasser



Vi ønsker innspill fra dere

• på eventuell mangler, feil eller uklarheter i ny 

veileder eller i beregningsverktøyene. Innspill kan 

sendes til grunnforurensning@miljodir.no

• på høringen av nye normverdier og tilstandsklasser

mailto:grunnforurensning@miljodir.no


• Lenke

Lenke til veileder her 

Ny veileder på nett

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/for-naringsliv/forurenset-grunn---kartlegge-risikovurdere-og-gjore-tiltak/risikovurdering-av-forurenset-grunn/vurdere-spredning/


Deler av TA 2553/2009 
med i ny veileder

• Tabell med tilstandsklassegrenser

• Krav til prøvetaking og antall prøver sett 

opp mot arealbruk, størrelse på arealet 

og forurensningsmønster



Miljømål og å veie ulike hensyn opp mot 
hverandre 

• veiledning og eksempler på hvordan sette 

miljømål og på hvilke tema



Risikovurdering 



Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser

• Høring av endringsforslag våren/sommeren 2022. 

• Vi ønsker innspill fra dere!



Overordnet mål- nye tilstandsklasser 

Helhetlig metodikk (human helse, terrestrisk økosystem, 
spredning)

Ha tilstandsklasser som er faglig begrunnede

Lage et transparent system som er forståelig og godt 
dokumentert



Beslutningstre: normverdier/tilstandsklasse 1

QSsoil HC5

(ecotox)

QSsoil (most sensitive 

use)

(human health)

QSsoil

(EQP in water)

Lowest QSsoil

QSsoil (secondary

poisoing)

If QSsoil

(ecotox)

does not exist

Compare with LOQ

Add background if relevant

expert assessment

Suggestion for normative value

Evaluation of transport to recipient



Beslutningstre, tilstandsklasse 3 (TK3)

QSsoil HC50

(ecotox)

TK3soil

(human health)

QSsoil HC50

(EQP in water)

Lowest QSsoil

Spredning AA-EQS in 

recipient

If QSsoil

(ecotox)

does not exist

compare with LOQ

add background if relevant

expert assessment

Suggestion for TK3 value



Overordnet om endringene som foreslås

• vesentlige endringer i normverdi og tilstandsklasser for en del stoffer

• foreslår å fjerne normverdi/tilstandsklasser for noen helse- og 

miljøfarlige stoffer, foreslår å legge til flere stoffer med normverdi

• ny metodikk → flere stoffer vil nå styres av hensyn til økosystemet

• Andre justeringer i tilstandsklassesystemet kan komme, eks arealbruk 



Jordstrategien

• Sikre samme beskyttelse av jord som vi har for vann, 

marint miljø og luft 

• Fokus på økosystem

• Gi konkrete tiltak for å beskytte og restaurere og for 

bærekraftig bruk av jorda

• Fremover må vi se på eventuelle behov for endringer i 

regelverket i Norge

EUs arbeid på jord 


