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• Myndighet etter forurensningsloven

• Planmyndighetens viktige rolle

• Hva skal vurderes for tillatelse etter 
forurensningsloven..

• Massehåndtering

• Utfyllinger

• Mudring

• Avløpsrenseanlegg

Plan for presentasjon



Myndighet etter Forurensningsloven

• Miljødirektoratet

• Fylkesmannen

• Kystverket

• Kommunen 

Kommunene er forurensningsmyndighet for: 
• graving i forurenset grunn

• bakkeplanering

• nedgravde oljetanker

• mindre avløpsrenseanlegg

• krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

• forsøpling



F- loven § 11 4. ledd:

«Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder 
under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis 
virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og 
bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter 
forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten.»

Ingen tillatelser etter forurensningsloven uten gyldig plan eller 
samtykke fra kommunen

Eksempler: Stena Lyngås, Ragn-Sells Eikhaugen

Reguleringsplan tillatelse etter forurensningsloven byggesak

Planmyndighetens viktige rolle



Gode planer + tillatelse etter 
forurensingsloven

1. Gode planer- som hensyntar:

• Forurensningsfare

• Lokale støyutfordringer

• Transportforhold

• Sikkerhet for lokalmiljø 

2. Tillatelse etter 

forurensningsloven med 

vilkår som følges opp med 

tilsyn. 



Hva skal ha tillatelse etter F-loven?

Utslipp av fast stoff, væske eller gass til luft vann eller grunn, støy, lukt 
avfallshåndtering og lysforurensning

Forurensningsloven §7: «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 

forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11»

Eksempler: 

Industri (mindre og større) Graving i forurenset grunn

Avfallsanlegg Mudring i sedimenter

Anleggsarbeid Dumping i vann

Utslipp/ påslipp av oljeholdig 
avløpsvann

Pukkverk /knuseverk
Asfaltverk (samtykke)

Utfylling i vann og vassdrag Ulike forbrenningsanlegg

Massedeponering Avløpsrenseanlegg

Snødeponering Utlegging av strand



Massehåndtering på land

Overskuddsmasser = næringsavfall

Næringsavfall skal til godkjent mottak. Eventuelt 
kan de nyttiggjøres.

Lagrede masser omfattes av deponiforskriften 
hvis de lagres mer enn 1 år/ 3 år.

«Rene masser» er ikke alltid «rene». 



Nitrogen fra « rene masser»



Plast i «rene masser»



Bakkeplanering med «rene masser»



Massehåndtering 
Kommunen har kun mulighet til å tillate:

• Bakkeplanering (engangstiltak)

Rene naturlige masser- naturlig mineralsk jord og 
løsmasser som leire, sand, grus og stein som ikke er 
syredannende og ikke inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer.

• Disponering av forurensede masser jf. kap 2 i 
forurensningsforskriften

NB! Større massetipper vil kunne defineres som deponi 

NB! Alle knuseverk skal sende meldeskjema til 
Fylkesmannen..



Utfylling i vann og vassdrag

1. NVE er vassdragsmyndighet og planlagte endring i 
vassdrag, bekker mm skal vurderes. Fysiske endringer 
skal også vurderes av fylkesmannen.

2. Fylkesmannen skal vurdere alle utfyllinger etter 
forurensningsloven:

• Forurensning i sediment der det skal fylles?

• Hvilke masser skal benyttes?

• Vannforskriften/ Naturmangfoldloven/ mm



Eksempler på utfyllinger

• Masser som legges i sjø/ vann for å lage «nytt 
land»

eks. er Drammen Havn, Gilhuus bukta og Vikersund 

sentrum

• Nye brygger/ småbåthavner som innebærer 
fylling eller graving/mudring i sedimenter 
(brygge)

• Anleggsarbeider (vei, bane mm) som 
innebærer utfyllinger

• Utlegging av strender og vedlikehold
– (NB! Også i små tjern)

• Snødeponering

http://norgeibilder.no/?x=242285&y=6613527&level=15&utm=33&projects=2344&layers=&planned=0




Mudring og dumping

Aktivitet som fører til at sedimenter fortrenges 
eller settes i bevegelse. Skal vurderes etter 
forurensningsforskriften 22 for tillatelse. 

Eksempel: 

• Peling i Drammenselven for ny brygge

• Mudring for økt seilingsdyp.  NB! også i ferskvann, elv.

• Ny småbåthavner som fører til oppvirvling



Hva skulle vært vurdert etter

forurensningsloven i dette prosjektet?



http://norgeibilder.no/?x=235976&y=6630890&l
evel=15&utm=33&projects=&layers=&planned=
0

http://norgeibilder.no/?x=235976&y=6630890&level=15&utm=33&projects=&layers=&planned=0


Avløpsrenseanlegg og 
utbygging

Tillatelse fra kommune eller Fylkesmannen?

• Beregning av størrelse på tettbebyggelse 
/anlegget

• Personekvivalenter (PE) i maksuker er 
styrende

NB! Større utbygginger kan føre til at 
avløpsrenseanlegget må søke tillatelse hos 
Fylkesmannen.



Oppsummert

Vi ønsker at disse problemstillinger blir 
synliggjort i plansaker

• betydning for utforming for av plankart og 
bestemmelser

• gir forutsigbar saksbehandling



Dialog fremover

Ringe oss eller sende e-post hvis det er saker 
dere lurer på….

I vanskelige saker må vi samarbeide….

Anbefaler: www.miljokommune.no

http://www.miljokommune.no/


Støtteordninger for klima og 
klimatilpasning
• Kommuner og fylkeskommuner kan (enkeltvis eller i nettverk) søke 

Miljødirektoratet om støtte for prosjekter i 2018

• Klimasats: 

– Støtteordning for reduksjon av klimagassutslipp

– Skal deles ut 150 mill. kroner i 2018

– Støtte til tiltak i alle sektorer (tjenesteyter, myndighet, innkjøper, 
samfunnsutvikler mv)

• Støtteordning klimatilpasning: 

– Støtteordning for å øke kunnskapen om klimatilpasning

– Skal deles ut 6,4 mill. kroner i 2018

– Kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene 
berører ansvarsområder og hvilke tiltak som trengs (ikke støtte til 
fysiske tiltak)

• Søknadsfrist 15. februar 2018. Mer info på våre og Miljødirektoratets 
nettsider



Minner også om:

Landbruks- og miljøvernavdelingen har 
Kommunesamling på Kongsberg 6. og 7. februar 
2018. 

Takk for meg


