
Tiltak og oppfølging av PFAS i Tyrifjorden

Kommunesamling Kongsberg 7. februar 2017

Gunlaug Kristin Engen 

Fylkesmannen i Buskerud 



PFAS – hva er det? 
• Perfluorerte stoffer – flere hundre ulike stoffer med

ulike kjemiske egenskaper!

• gode egenskaper: vann og smussavstøtende

• Kan være svært miljø- og helseskadelige

• Svært stabile, tungt nedbrytbare og hoper seg opp i 

næringskjeden

• PFOA og PFOS mest kjent – sterkt regulert

• Prioritetslista til myndighetene (utslippene skal stanses eller 

reduseres vesentlig innen 2020)

• Brukt i forbrukerprodukter og industrielle prosesser siden 1950 

tallet: brannskum, fritidsklær, matemballasje, 

treforedlingsindustrien, slipp-belegg i stekepanner, skismøring 

• Påvist over hele verden i alle miljømatrikser: vann, luft, jord, 

mennesker og dyr

www.miljostatus.no

PFOS

PFAS fri

http://www.miljostatus.no/


Kildesporing av PFAS i Tyrifjorden - resultater

• 2017: utført kildesporing av PFAS i Tyrifjorden –
identifisering av mulige kilder – prøver av vann, 
sedimenter ved aktuelle virksomheter og elver. Prøver av 
fisk. 

• Funnet noen store og noen små kilder til PFAS i Tyrifjorden

• Der største kildene er:

- industriområdene ved Viul (Huthamaki)

- ledningsnettet rundt brannstasjonen i Hønefoss

• Mindre kilder:

- vann fra avløpsrenseanlegg

- deponier

- slam fra avløpsrenseanlegg som spres på jordene

- industrivirksomheter 



• PFAS – hva er det? 
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Oppfølging av PFAS i Tyrifjorden

• Fylkesmannen har fått i oppdrag å lede en 
arbeidsgruppe som skal 

- samordne myndigheter 

- informere lokalbefolkningen

- samle inn tips  til flere kilder

- sørge for at tiltak koordineres og prioriteres

• Fylkesmannen har fått i oppdrag (2018) å kartlegge 
brannøvingsfelt i kommunene i Buskeruds – brev sendes 
ut i løpet av året



Arbeidsgruppen:

Kommunene: Ringerike, Hole, Modum og Lier

Miljødirektoratet

Mattilsynet

Buskerud Fylkeskommune

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Buskerud 

https://internationalnorge.files



Oppfølging av PFAS i Tyrifjorden

• Miljødirektoratet har satt av penger til et 
oppfølgingsstudie i 2018: 

- flere undersøkelser (fisk, kreps, sedimenter, bunndyr)

- finne ytterligere mulige kilder

- finne ut når utslippene pågikk



Oppfølging av virksomheter

Virksomhet myndighet Oppfølging

Huthamaki Norge AS (Viul) Miljødirektoratet

Pålegg om opprydding på industriområdet er gitt 
og pålegg om opprydding i sedimenter kommer,
møte med virksomheten

Hønefoss Brannstasjon Ringerike kommune Rense rørsystem, tømme oljeutskiller og sandfang

Hønefoss Krom & Nikkel FMBU (Mdir) Tilsyn 

Tyrimyra (deponi) FMBU

Vurdere prøvetaking av PFAS i resipient (brev 
2017)
Vurdere endring av etterdriftskrav

Trollmyra (deponi) FMOP
Vurdere pålegg om prøvetaking av PFAS i 
sigevann

Monserud renseanlegg
Hole renseanlegg FMBU

Vurdere prøvetaking av PFAS i resipient (brev 
2017)

Mattilsynet er myndighet for mattrygghet: kostholdsråd, drikkevann og 

avløpsslam   



Overvåking av miljøgifter i resipient

• Vannforskriften setter krav til overvåking av 
miljøtilstand og behov for kartlegging av 
påvirkninger på vannforekomster

• Fylkesmannen har sendt ut krav om 
overvåking av miljøgifter i resipienter ved 
større renseanlegg og enkelte deponier i 
Buskerud (2017)

• PFAS skal vurderes spesielt 



Tilsyn ved Hønefoss Krom & Nikkel 2017 

Kjemisk overflatebehandling, forkromming 

Ulovlig bruk av PFOS (systemet var ikke lukket)



Planlagt tilsyn i 2018 - Smurfit Kappa 



Tyrimyra avfallsdeponi 
• Etterdriftskrav fra 1996. PFAS forbindelser inngår ikke i 

overvåkingen av sigevannet i dag– FM må vurdere å 
endre etterdriftskrav

• Fått krav til overvåking av miljøgifter i resipient 
(samsvar med føringer i vannforskriften). PFAS skal 
vurderes spesielt



Kommunene - forventninger og 
oppgaver 

• Gi innspill til flere kilder – anbud februar

• Vurdere prøvetaking av PFAS i resipient ved 
renseanlegg og deponier hvis det er påvist 
PFAS i avløpsvann/sigevann

• Kartlegge brannøvingsplasser – svare på brev

• PFAS kan være i rørsystemer, oljeutskillere og 
sandfang ved brannstasjoner/brannøvingsfelt

• PFAS i avløpsslam – avrenning 

• Ringerike brannstasjon – rensing av rør, 
oljeutskillere og sandfang



Oppsummering 

• PFAS finnes overalt – punktkilder og diffuse kilder

• Miljødirektoratet vil i 2018 sette i gang 
undersøkelser av fisk, sedimenter og lete etter 
flere kilder

• Oppfordrer kommunene til å komme med 
innspill til kilder 

• FM er ansvarlig for å koordinere en 
arbeidsgruppe ved arbeidet med PFAS 
(koordinering og prioritering av tiltak)

• Mange kilder – mange myndigheter



Har du tips til kilder? 

Send e-post til: 
fmbugke@fylkesmannen.no

Målsetting: 

• Finne alle betydelige kilder

• Sette inn tiltak som virker

• Ivareta brukerinteressene i området (Tyrifjorden)

mailto:fmbugke@fylkesmannen.no


Takk for oppmerksomheten!  

Spørsmål???


