
Kommunens og fylkesmannens 
myndighet etter 
forurensningsloven.

Hilde Sundt Skålevåg

Fagsjef for forurensning og vannforvaltning

Landbruks- og miljøvernavdelingen



• Myndighet etter forurensningsloven

• Planmyndighetens viktige rolle

• Hva skal vurderes for tillatelse etter 
forurensningsloven?

Plan for presentasjon



Myndighet etter Forurensningsloven

• Miljødirektoratet

• Fylkesmannen

• Kystverket- akutt forurensning

• Kommunen 

Kystverket.no Fylkesmannen.no



Kommunens myndighet

Forurensningslovens § 7 på deres 
myndighetsområder

Forurensningsloven § 28 Forsøpling
Kommunen skal:

• drive tilsyn med situasjonen

Kommunen kan:

• pålegge opprydning og fjerning av avfall/brukte 
gjenstander

• pålegge innsending av nødvendige opplysninger 
eller gjøre undersøkelser. 

• mulighet til å vedta tvangsmulkt med hjemmel i 
forurensningsloven

• selv gjennomføre opprydningen og i etterkant 
kreve refusjon av forurenseren i spesielle tilfeller

Ringblad.no

Varden.no

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A/


Kommunens myndighet forts.

Forurensningsforskriften:

Kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetanker

Tilsyn og registrering

Kap. 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Godkjenne tiltaksplan og tilsyn, rapportering av 

data til databasen Grunnforurensning 

Kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt

Tilsyn, ferdig godkjennelse, pålegg for å forebygge, begrense og 
stanse erosjon

Kap. 7 Lokal luftkvalitet

etablering av målestasjoner, utarbeidelse av nødvendige 
tiltaksutredninger,  regulere mindre fyringsanlegg,



Kap. 11-13. Utslipp fra spredt avløp og
mindre avløpsrenseanlegg

• Kommunen er myndighet og behandle søknader om tillatelser til 
utslipp og føre tilsyn med at kravene i tillatelsene følges opp og 
overholdes. 

• NB! Utfordring når kommunen har  ulike rollen: 
forurensningsmyndighet, anleggseier, service- og veiledning og 
tilrettelegger. 

• Kommunene kan stille krav til kloakk fra småbåter. Kravene må sees i 
sammenheng med tilgang til mottaksordninger for avløpsvann i 
småbåthavner

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A/


Avløpsrenseanlegg og 
utbygging

Tillatelse fra kommunen 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.



Kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig 
avløpsvann

Kommunen er myndighet for utslipp, herunder påslipp til avløpsnettet, 
av oljeholdig avløpsvann fra:

• bensinstasjoner

• vaskehaller for kjøretøy

• motorverksteder

• bussterminaler

• verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og 
skinnegående materiell

• anlegg for understellsbehandling

– som har vaskeplass, smørehall eller servicehall el.

Fatte vedtak om tillatelse til utslipp og før tilsyn
• Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 15-7 skal avgjøres av 

kommunen innen seks uker

• Kan også sette krav til andre utslipp…. Prioriterte miljøgifter



Utslipp fra anlegg klargjøringssentraler for kjøretøyer



Vannforskriften

• Sektormyndighet der dere har 
forurensningsmyndigheten.

• Tiltaksfase nå og vi forventer at kommunen 
bringer inn vannforskriftsarbeidet i alle 
vurderinger

– Plansaker, byggesaker, utfylling, avløpsrenseanlegg, 
spredt avløp diffus avrenning fra landbruket, 
tillatelser til påslipp, gjødselvareforskriften-lagring,  
terrengendringer- avrenning fra masser, 



Plan og Bygningsloven

• Oppfølging av 

avfallsplaner

• terrengendringer

Tilsyn….



www.miljokommune.no



Fylkesmannens myndighet
Forurensningslovens § 32 om næringsavfall

Forskriftsregulert industri (forurensningsforskriften)

(asfalt, pukkverk, krematorier, anlegg for rene brensler, krematorier, 
overflatevirksomhet, tankanlegg, avløpsrenseanlegg mm)

Annet:

avfallshåndtering og avfallsanlegg, forurenset grunn/ sedimenter og 
deponier, næringsmiddelindustri, mindre industri, anleggsarbeid, 
utfylling ger i vann og vassdrag, mudring og dumping, dumping av 
snø og snødeponering, punktutslipp fra landbruket, brannøvingsfelt,  
mm

• vurdere søknader, fatte vedtak og føre tilsyn. 

• veilede og kontrollere at kommunen utfører sin myndighetsroller



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/dumping Utlegging av strand



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?

• Om tiltaket er akseptabelt etter vannforskriften/ 
naturmangfoldloven/ mm

• Metode for utfylling/ tidspunkt



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)

• Snødumping

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.

• Nye småbåthavner som fører til oppvirvling

• fjerning av forurenset masse før utfylling



Anleggsarbeid med utslipp

• Vei og banebygging

• Utslipp til vann, støv 
og støy, påvirkning av 
grunnvann

• Massehåndtering-
gjenvinning og 
disponering av masser



Dialog fremover

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

I vanskelige saker må vi samarbeide….



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



Takk for meg med ønske om en 
fortsatt fin vinterdag til dere


