
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 23.04.2020 kl.: 10:00 - 15:00 
Sted: Elektronisk via Teams 
 
Alle må logge på Teams kl. 09.00 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Ordfører går igjennom møtekultur på Teams 
Formannskapssekretær tar en gjennomgang av Møteportalen 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2020 
Sak nr. Sakstittel  
016/20 Godkjenning av møtebok  
017/20 Referatsaker i perioden  
018/20 Demensplan 2020 - 2026 for Fauske kommune  
019/20 Detaljregulering for Furnes vest  
020/20 Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde 

- planid 2019005 
 

021/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av 
Sagatun bokollektiv 

 

022/20 Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024  
023/20 Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede til kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 

024/20 Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- 
og omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap 
- Kommunestyre 

 

025/20 Valg av representant med vararepresentant til 
Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 - 2023 

 

026/20 Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i 
Fauske for perioden 2019 - 2023 - Forslag til varamedlem fra 
Fauske og Sørfold Revmatikerforening 

 

027/20 Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter Ingelin 
Noresjøs midlertidige fritak 

 

028/20 Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023  
 
 
Fauske, 16.04.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/2828     
 Arkiv sakID.: 20/411 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
016/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
07.02.2020 Protokoll - Kommunestyre - 05.02.2020 1433216 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 05.02.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 17:00 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Ronny Borge H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 
Anders Karlsen Dahl SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Jan Roger Hegli 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Trond Heimtun 
 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 



Side 2 
 

Ketil Skår 004/20  Ketil Skår (H) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Rørleggern, 
hvor Skår er daglig leder i,  har 
inngitt anbud i prosjektet. 
Skår ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 

Geir Mosti 010/20  Geir Mosti (AP) stilte spørsmål 
med egen habilitet. 
Mosti ble enstemmig erklært 
inhabil under avstemningen 1. 
avsnitt. Han er ikke inhabil for 
resten av avstemningen. 

Marlen Rendall Berg 015/20  Marlen Rendall Berg ble 
enstemmig erklært inhabil under 
avstemning av rådmannens 
forslag til vedtak 1. avsnitt. 

 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 

Detvar ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Orienteringer først i møtet 
· Ole Tobias Orvin (SV): 

1. Skulle vi ikke ha fått et skriv ang. Robeklista? 
2. Ber om orientering om møter ang. alternativ drift på Sagatun. 

· Ketil Skår (H): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 4/20. Han er daglig leder i Rørleggern som har 
inngitt anbud. 

· Siv Anita J. Brekke (H): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 9/20. Hun er saksbehandler i saken. 

· Kathrine Moan Larsen (AP): 
Ber om orientering om status basseng i Sulitjelma, status Sagatun og status gatelys 
langs fylkeveier. 

· Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Det har vært møter uten deltakelse fra opposisjonen i sakene valg til styre i Fauna KF, 
parkeringsordningen og alternativ drift ved Sagatun. Ber om at opposisjonen får delta. 

· Geir Mosti (AP): 
Stiller spørsmål med egen habilitet i sak 10/20. Er vara i styret for Fauna KF. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering om Salten Regionråds arbeid v/daglig leder Kjersti Bye Pedersen. 
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Orientering om Helse- og miljøtilsyn Salten IKS v/daglig leder Katalin Nagy 

 

Orientering ang. Kobberløpet v/daglig leder Mona Mosti 

 

Presentasjon av Urban Trigger 
Lærer Jørgen Skatland og Erik Hofsbro presenterte byutviklingprosjektet 
(www.urbantriggers.net) 

 

Siv Anita Johnsen Brekke (H) innvilget permisjon fra og med sak 9/20. 

Svar på spøsmål: 
Ole Tobias Orvin (SV): 
1. Ordfører svarte. Brevet er lagt som referat og ligger i tilleggsinnkalling. 
2. Ordfører svarte. Det har vært sondering med 2 aktører. 1 innen pleie/omsorg og 1 innen 
kriminalomsorg. Vil komme tilbake når vi har noe mer konkret. 

Kathrine Moan Larsen (AP): 
Basseng Sulitjelma. Enhetsleder kultur svarte. Administrasjonen går igjennom tallene. Er enda 
ikke ferdig. Vi har 2 ansatte som det ikke er anledning å permitere. 
Gatelys fylkesveier. Kommunalsjef svarte. Fauske kommune har sendt samme forespørsel som 
Bodø kommune til fylkeskommunen. Oversikt er oversendt. Svar bes innen mars. Skal drøfte og 
se det i forhold til trafikksikkerhet. 

Nils-Christian Steinbakk (AP): 
Ordfører svarte. Det vil bli fremmet ny sak ang. valgkomite til Fauna KF i neste 
formannskapsmøte. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.02.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  

002/20 Delegerte saker i perioden  

003/20 Referatsaker i perioden  

004/20 Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal 
Terminalveg øst 

 

005/20 Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord 
barnehage underetasje 

 

006/20 Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og 
miljøtilsynet 

 

007/20 Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - 
regnskap 2019 

 

008/20 Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av 
styremedlemmer 

 

009/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  

010/20 Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna 
KF 

 

011/20 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 
112/19 - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

 

012/20 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg  

013/20 Trafikksikker kommune  

014/20 Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske 
nettverk 

 

015/20 Søknad om fritak fra vervet som meddommer til Salten 
Tingrett - Marlen Rendall Berg 
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 godkjennes. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
 
 
KOM- 002/20 Vedtak: 
Det var ingen delegerte saker. 
 
 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
RS6: 
Økonomisjef orienterte. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 003/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant 

annet brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 

disponeres. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 
brannstasjonstomten og Eiaveien. 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 
disponeres. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med AP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant 

annet brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 

disponeres. 
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Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Ketil Skår  Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen 
habilitet. Rørleggern, hvor Skår er daglig 
leder i,  har inngitt anbud i prosjektet. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 

 
 
Behandling: 
Ketil Skår ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd e). 
 
Kommunalsjef og prosjektleder orienterte. 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
1. Kommunestyret vedtar bygging av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
som beskrevet i sak med vedlegg. 
2. Prosjektet finansieres på følgende måte: 
Kommunal infrastruktur: 
Prosjektkostnad på 49 MNOK finansieres gjennom: 
Salg av tomter:   49,0 MNOK eksklusive mva 
Teknisk driftsbygg og Blålysbygg: 
Prosjektkostnad på 160 MNOK finansiert gjennom: 
Selvkost VA:   46,7 MNOK eksklusive mva 
Prosjektreserver*:  7,2 MNOK eksklusive mva 
Inntekt salg eiendommer: 27,7 MNOK eksklusive mva 
Inntekt tomtesalg:  5,8 MNOK eksklusive mva 
Netto låneopptak:  72,6 MNOK eksklusive mva 
* Prosjektreserver på 7,2 MNOK eks. mva (9,0 MNOK inkl. mva) omdisponeres fra prosjektet 
utvikling av Løkåsåsen 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før eventuell oppstart. 
 
FRP/H/KRF/SP'sforslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling.  
 
KOM- 004/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar bygging av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg 
øst som beskrevet i sak med vedlegg. 
 
2. Prosjektet finansieres på følgende måte: 
Kommunal infrastruktur: 
Prosjektkostnad på 49 MNOK finansieres gjennom: 
Salg av tomter:   49,0 MNOK eksklusive mva 
Teknisk driftsbygg og Blålysbygg: 
Prosjektkostnad på 160 MNOK finansiert gjennom: 
Selvkost VA:   46,7 MNOK eksklusive mva 
Prosjektreserver*: 7,2 MNOK eksklusive mva 
Inntekt salg eiendommer: 27,7 MNOK eksklusive mva 
Inntekt tomtesalg:  5,8 MNOK eksklusive mva 
Netto låneopptak:  72,6 MNOK eksklusive mva 
* Prosjektreserver på 7,2 MNOK eks. mva (9,0 MNOK inkl. mva) omdisponeres fra prosjektet 
utvikling av Løkåsåsen. 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før eventuell oppstart. 
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005/20: Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord barnehage underetasje 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 005/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 103/18 - ombygging av Valnesfjord barnehage 
med prosjektramme 7,2 Mkr inkl. mva. 
Etter forhandlinger på innkommende tilbud er kalkulert totalkostnad for ombyggingsprosjektet 
12,35 Mkr inkl. mva. 
2. Prosjektkostnad 12,35 Mkr. finansieres på følgende måte: 
Tidligere låneopptak    7,200 Mkr 
Omdisponering lånemidler etter rassikring i Bursi  0,875 Mkr 
Omdisponering av lånemidler etter Helsebygg Buen 1,500 Mkr 
Ekstraordinært låneopptak    2,775 Mkr 
SUM      12,35 Mkr 
3. Kommunestyret vedtar et ekstra låneopptak på 2,775 Mkr. inkl. mva for å gjennomføre 
prosjektet. 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer fylkesmannens godkjenning. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 24 (8AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 005/20 Vedtak: 
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Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak 103/18 - ombygging av Valnesfjord 
barnehage med prosjektramme 7,2 Mkr inkl. mva. 
 
Etter forhandlinger på innkommende tilbud er kalkulert totalkostnad for ombyggingsprosjektet 
12,35 Mkr inkl. mva. 
 
2. Prosjektkostnad 12,35 Mkr. finansieres på følgende måte: 
Tidligere låneopptak    7,200 Mkr 
Omdisponering lånemidler etter rassikring i Bursi  0,875 Mkr 
Omdisponering av lånemidler etter Helsebygg Buen 1,500 Mkr 
Ekstraordinært låneopptak    2,775 Mkr 
SUM      12,35 Mkr 
 
3. Kommunestyret vedtar et ekstra låneopptak på 2,775 Mkr. inkl. mva for å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer fylkesmannens godkjenning. 

 
 
 
 
006/20: Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og miljøtilsynet 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyre vedtar å iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra Helse- og miljøtilsyn Salten 
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snarest mulig. 
Utbedringen finansieres gjennom bruk av ordinære driftsmidler i størrelsesorden kr. 400.000,- 
inkl. mva og ekstra låneopptak på kr. 2.375.000,-. 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 006/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyre vedtar å iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra Helse- og miljøtilsyn 
Salten snarest mulig. 
 
Utbedringen finansieres gjennom bruk av ordinære driftsmidler i størrelsesorden kr. 
400.000,- inkl. mva og ekstra låneopptak på kr. 2.375.000,-. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
 
 
007/20: Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - regnskap 2019 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen videreføre parkeringsordningen som den er i 
dag, og da med å fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. 
Overskudd fra parkeringsdrift brukes til å bedre vedlikeholdet i Fauske sentrum. 

 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
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virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 
· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (3AP, 1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 
 
FOR- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyret vedtar å videreføre parkeringsordningen som den er i dag, og da med å fortsatt 
ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. Eventuelt overskudd fra parkeringsdriften 
brukes til vedlikehold og forskjønning i Fauske sentrum. 
Kommunestyret er positiv til innføring av avgiftsfri parkering i sentrum mot at næringslivet bidrar 
økonomisk i den størrelsesorden som er beskrevet i saken, og vil ta saken opp igjen til ny 
behandling hvis slik finansiering fra næringslivet foreligger. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 10 (8AP, 2SV) 
stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 
 
KOM- 007/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å videreføre parkeringsordningen som den er i dag, og da med å 
fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. Eventuelt overskudd fra 
parkeringsdriften brukes til vedlikehold og forskjønning i Fauske sentrum. 
 
Kommunestyret er positiv til innføring av avgiftsfri parkering i sentrum mot at næringslivet 
bidrar økonomisk i den størrelsesorden som er beskrevet i saken, og vil ta saken opp igjen til 
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ny behandling hvis slik finansiering fra næringslivet foreligger. 
 
 
 
008/20: Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av styremedlemmer 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på  vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske viser til vedtektsendringer i Burettslagslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope oss 
rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
 
SP, H, KRF, FRP's forslag ble trukket. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 016/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H KRF og SP følgende forslag: 
Kommunestyret viser til vedtektsendringer i Burettslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope 
oss rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
Formannskapet påser at det gis et navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene i 
borettslagene i Helsetunet, Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet. Ordfører 
fremmer forslagene under generalforsamlingene. 
 
FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 008/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret viser til vedtektsendringer i Burettslova og tilslutter seg at vi ikke kan 
påberope oss rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av 
ISBBL. 
 
Formannskapet påser at det gis et navnetilfang til styret i ISBBL av medlemmer til styrene i 
borettslagene i Helsetunet, Radioskogen, Strømsnessletta, Buen og Erikstadtunet. Ordfører 
fremmer forslagene under generalforsamlingene. 
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009/20: Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,- 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen tilføyde følgende: 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 009/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
010/20: Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna velges: Emil Dahl 
Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag med H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Geir Mosti  Geir Mosti (AP) stilte spørsmål ed egen 
habilitet. 
Mosti ble enstemmig erklært inhabil under 
avstemningen 1. avsnitt. Han er ikke 
inhabil for resten av avstemningen. 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.  
 
Geir Mosti (AP) fratrådte som inhabil under avstemningen 1. avsnitt. Han er ikke inhabil for 
resten av avstemningen. 
 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna. Som følge av det må det velges nytt 
medlem til styre. 
Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
Formannskapets innstilling 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Odd Emil Ingebrigtsen ble enstemmig innvilget fritak. 
H's forslag på nytt medlem ble vedtatt med 23 (8AP, 3FRP, 4H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 2 (2R) 
stemmer. 
 
KOM- 010/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 

Odd Emil Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Fauna som følge av det må det velges nytt 
medlem til styre. 

Som fast medlem til styret i Fauna velges Elnar Remi Holmen. 
 
 
 
011/20: Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak 112/19 - Årsbudsjett 
2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 12.12.2019 i sak 112/19. 
 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt med 13 (3FRP, 4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) 
stemmer. 
 
KOM- 011/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 12.12.2019 i sak 112/19. 
 
 
 
012/20: Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:          Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:                    Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                              Eirin Stensland 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:          Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:                    Tove Wensell 
Ansattrep:                              Hanne Sandberg 
Politisk rep.:                              ……………….. 
Vara politisk rep.:                    ……………….. 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, H, KRF, og SP: 
Som politisk representant til brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester velges: 
Fast representant: Marit Stemland (FRP) 
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Vararepresentant: Per Kristen Løkås (H) 
Som politisk representant til brukerutvalg for institusjonstjenester velges: 
Fast representant: Veronika Ormåsen (SP) 
Vararepresentant: Ari Tollånes (H) 
 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Politisk representant brukerutvalg hjemmebaserte tjenester: 
Kathrine Moan Larsen 
 
Fast representant hjemmebaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 13 (3FRP, 
4H, 1KRF, 5SP) mot 12 (8AP, 2R, 2SV) stemmer. 
Vararepresentant hjemmebaserte tjenester:  FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Fast representant institusjonsbaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Vararepresentant institusjonsbaserte tjenester: FRP/H/KRF/SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Representanter i brukerutvalg for hjemmebaserte tjenester er: 
Representant pårørende:  Carina Fauli 
Vara rep. pårørende:             Dag Sigurdson 
Ansattrep.:                               Eirin Stensland 
Politisk rep.:                              Marit Stemland (FRP) 
Vara politisk rep.:                     Per Kristen Løkås (H) 
 
Representanter i brukerutvalg for institusjonstjenester er: 
Representant pårørende:    Ben Stenvold 
Vararep. pårørende:          Tove Wensell 
Ansattrep:                               Hanne Sandberg 
Politisk rep.:                        Veronika Ormåsen (SP) 
Vara politisk rep.:                     Ari Tollånes (H) 

 
 
 
013/20: Trafikksikker kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 008/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
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Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
014/20: Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 28.01.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre gir tilslutning til nettverketes målsetninger, prinsipper og strategier, 
og søker om medlemskap i nettverket Sunne kommuner med virkning fra og med 2020. 
  
Én politisk kontaktperson må utnevnes. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
SP/H/KRF/FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 009/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 014/20 Vedtak: 
Vedtak: 
        Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
 
 
015/20: Søknad om fritak fra vervet som meddommer til Salten Tingrett - Marlen Rendall 
Berg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i domstolloven § 74 innvilges Marlen Rendall Berg fritak fra sitt verv som 
meddommer til Salten Tingret fram til 31.12.2020. 
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Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· ………………………………….. 
 

 
Kommunestyre 05.02.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Marlen Rendall Berg  Marlen Rendall Berg ble enstemmig 
erklært inhabil under avstemning av 
rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt. 

 
 
Behandling: 
Ordfører fratrådte som inhabil under avstemning av rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· Veronika Ormåsen 

 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 015/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i domstolloven § 74 innvilges Marlen Rendall Berg fritak fra sitt verv som 
meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020. 
 
Som ny meddommer til Salten Tingrett fram til 31.12.2020 velges: 

· Veronika Ormåsen, Kjerrvvn. 6, 8200 Fauske 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5544     
 Arkiv sakID.: 20/411 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
017/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Innspill til Iris-fondet 2020 - frist 3. april 
 
 
2, Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune 
 
 
3, Kopi av høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til endringer 
av regler om turistfiske 
 
 
4, Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret 
 
 
5, Spørsmål om fortolkning knyttet til suppleringsvalg - kopi av brev 
 
 
6, 20/843-2 Henvendelse om kommuneloven § 7-10 - suppleringsvalg til formannskap i 
forbindelse med midlertidig fritak 
 
 
7, Uttalelse som gjelder varslede kutt i Widerøes flyruter på kortbanenettet i Nord-Norge 
 
 
8, Integrering av innvandrerbefolkningen - Opprop til Fauske kommunestyre 
 
 
9, Årsmelding 2019 - Pasient- og brukerombudet i Nordland 
 
 
10, Årsrapport for vannovervåkning ved Sulitjelma Bergverk 2019 
 
 
11, Kopi av høringsinnspill vedrørende NOU 2019:26 Rusreform - Fra straff til hjelp 
 
 
12, Oppeidbussen - Anmodning om møte med Nordland fylkeskommune - Kopibrev 



 
 
13, Omdisponering av lokaler til hjemmetjeneste og administrasjon Helse og omsorg, Fauske 
kommune 
 
 
14, Evakuer barna frå Moria no. Er Fauske Kommune med? 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Heidi Robertsen <Heidi.Robertsen@salten.no> 
Sendt: mandag 3. februar 2020 11.29 
Til: post@beiarn.kommune.no; Meløy kommune 

(postmottak@meloy.kommune.no); Sørfold kommune 
(post@sorfold.kommune.no); postmottak@rodoy.kommune.no; Saltdal 
kommune (postmottak@saltdal.kommune.no); Postmottak Bodø 
Kommune; Steigen kommune (postmottak@steigen.kommune.no); 
Gildeskål kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no); Hamarøy 
kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); Postmottak 

Kopi: Kjersti Bye Pedersen; Adelheid.Kristiansen@meloy.kommune.no; Eirik 
André Hopland (eirik.hopland@hamaroy.kommune.no); Geir Mikkelsen; 
Helge D. Akerhaugen ; Kitt Grønningsæter ; ole.p.nybakk; Rolf Kåre 
Jensen; Ronny Seljeseth (ronny.seljeseth@saltdal.kommune.no); 
stig.holtedahl; Tordis S. Langseth (tsl@steigen.kommune.no) 

Emne: Innspill til Iris-fondet 2020 - frist 3. april  
Vedlegg: Saltenstrategier2016-2020-enkeltsider.pdf 
 

Til kommunene i Salten 
 
Representantskapet i Iris Salten IKS har i møte 9. november 2018 under Sak 18/13 vedtatt 
følgende retningslinjer for Iris-fondet: 

«Overføring til Iris-fondet 
I henhold til Iris Salten IKS sin eierskapsstrategi skal de kommersielle selskapene betale 
40% i utbytte dersom ikke spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette skal disponeres 
bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å 
overføre til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet. 

Retningslinjer for Iris-fondet 
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen 
Salten. Utbytte ut over det skal tilfalle kommunene. 

Prosedyrer for tildeling av midler 
For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem 
mot innstilling til vedtak styres av Styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres 
gjennom to behandlinger i styret og mellomliggende behandling i rådmannsgruppa. 
 
Mai                  Prosjekter diskuteres i styret i regionrådet. 
Mai/ Juni         Prosjekter er tema i rådmannsmøte. 
Aug/ Sept        Styret i Regionrådet innstiller overfor representantskapet. 
November       Representantskapet vedtar utbytte til eierne og bruk av midler fra Iris fondet 

etter innstilling fra styret i Regionrådet.» 
 
Salten Regionråd har i møte 13. – 14. februar 2019 vedtatt at Saltenstrategiene skal legges 
til grunn for de prioriteringer som gjøres i forhold til tildeling fra fondet.  
Prosjekter / satsinger som prioriteres skal ha et utviklingsperspektiv og komme alle 
kommunene til gode. 
 
Under henvisning til foranstående ber vi kommunene om å komme med innspill til bruk av 
Iris-fondet 2020 innen 3. april 2020. 
 



Dokumentene sendes kun elektronisk.

Med vennlig hilsen

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Tlf.: 75 54 86 00
Mobil: 906 50887
Besøksadr.: Sjøgt. 27, Bodø
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø

www.salten.no
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Forord

Foto:
Kjell Fredriksen

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen 
strategi plan som er knyttet til det regionale samarbeidet i  Salten. For-
målet med å ha en strategiplan for Salten er å fremme bærekraftig 
vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten. 

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale 
samarbeidet, samt prioritere Regionrådets oppgaver for  perioden 
2016–2020. Strategiene peker også på ønsket fremtidsbilde for 
Salten mot år 2030. Strategidokumentet er oversiktlig og kortfattet og 
inneholder visjon, hovedmål og fokusområder med del strategier som 
beskriver hvordan vi skal gjennomføre planen.

Salten Regionråd har det overordnede ansvaret for utviklingen og 
implementering av Saltenstrategiene, i nært samarbeid med kommu-
nene i Salten og andre naturlige samarbeidspartnere. 

De nye Saltenstrategiene er utviklet med bidrag fra en bredt 
sammen satt arbeidsgruppe, en åpen innspillskonferanse med bred 
deltakelse, styringsgruppe (Arbeidsutvalget) og  Regionrådet. Planen 
skal behandles politisk i alle Salten-kommunene.

Vi takker for alle bidrag til planen, og håper at arbeidet med å reali-
sere Saltenstrategiene vil motivere og engasjere slik at vi når målset-
tingen gjennom felles innsats.

Petter Jørgen Pedersen   Kjersti Bye Pedersen
Styreleder     Sekretariatsleder



4

Salten mot 2030 – et ønsket fremtidsbilde 

Salten er et attraktivt sted å bo og virke i, og hvor det til-
bys trygge og utviklende oppvekstmiljø. De unge ønsker 
å bosette seg i regionen etter endt utdanning. Regionens 
kulturelle mangfold er i sterk utvikling, med nyskaping og 
bolystdrevet innflytting.

Salten har fortsatt sterkt fokus på bosetting og integrering. 
Regionen har store natur- og kulturkvaliteter og er en arena 
for opplevelser i verdensklasse.

Salten er Nord-Norges mest folkerike region med 100 000 
innbyggere. Bodø er en raus, velutviklet og funksjonell hoved-
stad for den nye region Nordland. Byggingen av «Ny by – ny 
flyplass» er igangsatt med de ringvirkningene det gir for hele 
regionen. En tydelig effekt av dette er sterkt internasjonalt 
preg som bidrar til økt internasjonalisering i næringsliv og 
befolkning. Tjernfjellet har gitt en velfungerende transportkor-
ridor som har åpnet for nye markeder og muligheter. Fauske 
er videreutviklet som logistikknutepunkt for omlasting av gods, 
med en ny og moderne godsterminal. Den nye «Nord-Norge 
linjen» har flyttet mye av godstrafikken til sjø og bane. Kom-
munene rundt Bodø og Fauske er videreutviklet til attraktive 
steder med gode tilbud i landlige omgivelser. 

Salten er en av Norges nye vekstregioner og en viktig bidrags-
yter i den norske økonomien. Regionen har en sterk og kon-
kurransedyktig industri hvor det «grønne skiftet» har et stort 
fokus. Industri, mineraler, havbruk og reiseliv/kultur er våre 
fremste eksportnær inger, basert på en bærekraftig og høy-
teknologisk utvikling. Dette gir økt verdiskaping og attraktive 
arbeidsplasser i hele regionen. Næringslivet i Salten preges 
av nytenking og god samhandling, med etablering av fremtids-

rettede næringsklynger. Arbeidslivet er preget av et høyt 
innslag av arbeidstakere fra hele Norge og andre nasjoner, 
spesielt innenfor forskning og nyetableringer. 

Nord universitet besitter høy kompetanse og sterke fag-
miljøer innenfor havbruk, og har tatt en ledende rolle og 
posisjon som Norges «blå universitet». Dette har i stor grad 
bidratt til å utvikle Saltens rolle som kunnskaps-, tjeneste- og 
produkt leverandør til havbruksnæringen langs hele norske-
kysten. Nord universitet tilbyr relevante utdanninger i forhold til 
arbeids- og næringslivets behov. Regionen har en velutviklet 
kunnskaps- og næringsklynge innenfor velferdsinnovasjon.

Ny infrastruktur forsterker naturlige bo- og arbeidsregioner 
i  Salten, blant annet ved at det er gjort betydelige oppgra-
deringer langs veg, sjø og jernbane. I hele regionen ser man 
fram til åpningen av ny jernbane fra Fauske til Narvik som vil 
avlaste veiene for den økte godstransporten. Den raske for-
bindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye ringvirkninger 
for næringsliv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane 
har nye beregninger vist at dette er et svært samfunnsnyttig 
prosjekt og arbeidet med bygging er i gang. 

Det er utviklet førerløse transportløsninger i deler av regionen. 
I tillegg er den digitale infrastrukturen videreutviklet med full 
fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som bidrar 
til gode og attraktive bo- og arbeidssteder i hele regionen.

«Havørna Internasjonale Flyplass» er landsdelens viktigste 
internasjonale lufthavn og bidrar til at regionen, Europa og 
verden for øvrig er lett tilgjengelig.

Fremtidsbilde og utgangspunkt
I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i et ønsket 
felles fremtidsbilde for Salten, og sammenholdt det med en 
felles oppfatning av hva som er ståstedet for regionen per i dag.
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Foto:  
Bodø Kommune
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Salten består av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regi-
onen er på 10 387,77 km² og dermed like stor som Østfold, 
Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert 
midt i Norge, hvor avstanden Fauske–Oslo er den samme 
som Fauske–Nordkapp.

Salten hadde pr. 1. januar 2016 om lag 80 000 innbyggere. 
Om lag 75 % av disse er bosatt i Saltens to bykommuner, 
med 63 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den 
øvrige bosettingen er spredt rundt i de syv øvrige kommu-
nene i Salten.

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kyst-
linje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og 
et magisk øy rike, grotter, mektige fjell og et godt og variert 

kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv 
og ha unike naturopplevelser. 

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk 
og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre 
vekst. Ser man overordnet på næringsstrukturen er det offent-
lig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % 
av sysselsett ingen. Næringer hvor Salten har spesielle for-
trinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og 
vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og 
kulturnæringer.

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye 
muligheter og møte utfordringene i årene framover. Dagens 
situa sjon for Salten er oppsummert slik.

Foto:  
Sverre Breivik

Nåsituasjon for Salten
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Salten har noen sentrale fortrinn som 
bør utnyttes i større grad. Disse er:

• Tunge næringsmiljø som industri, havbruk, 
landbruk, reiseliv/kultur mfl., som gir grunnlag 
for god næringsvekst i hele regionen

• Viktige natur- og kulturressurser, herunder en 
lang kystlinje og store arealer

•  Fylkeshovedstad med regionens felles flyplass
• Nord universitet i utvikling
• Bredt interkommunalt samarbeid

Salten har også noen sentrale 
utfordringer som bør ha særlig fokus. 
Disse er:

• Store avstander innad i regionen og dårlig 
utbygget bredbånd flere steder

• Svakere befolkningsvekst enn landet for øvrig 
•  Mange unge flytter ut av regionen
• Svak felles identitet i Salten
• Liten kultur for felles påvirkning/tydelige 

budskap nasjonalt fra regionen som helhet

SWOT

STYRKER

• Store naturressurser og areal tilgjengelig
• Befolkningsvekst (3,1 % fra 2011–2016)
• Variert næringsliv
• Fylkeshovedstad og Nord universitet
• God på bosetting og integrering
• Variert og rikt kulturliv
• Godt samarbeidsklima i regionen
• Lav arbeidsledighet (2,6 %)
• Differensiert arbeidsgiveravgift 

 
 
 
 
 

MULIGHETER

• Naturressurser kan gi økt næringsutvikling 
(industri, mineraler, reiseliv og matproduksjon)

• Store arealer blir gjort tilgjengelig som følge 
av flytting av forsvaret 

• Stort potensial for å utvikle spisskompetanse 
og nyetableringer innenfor sikkerhet 
og beredskap

• Framtidig oljeutvinning
•  «Ny by – ny flyplass»
• Økt fokus på nordområdene
• Nye store vegprosjekter
• Arbeidsinnvandring og bosetting
• Mer målrettet og økt samarbeid internt 
i Salten, Øst-Vest samarbeid, EU mfl.

• Ny kommunestruktur

SVAKHETER

• Samferdsel  
(store avstander, standard og materiell)

• Befolkningsutvikling  
(alder og utflytting av unge)

• Lavere befolkningsvekst enn nasjonalt  
(0,4 % ift 1,2 % årlig)

• Lav sysselsetting i privat sektor  
(56 % mot 70 % nasjonalt)

• Til dels svak kommuneøkonomi
• Tilgang på spisskompetanse
• Sårbar ift hjørnesteinsbedrifter, mangel 

på risikokapital, få store lokalt eide bedrifter
• Få lærlingplasser, resultat og frafall i VGS 

 
 
TRUSLER

• Befolkningsutvikling og 
sentraliseringstrenden fortsetter

• Forsvaret er i endring
• Framtidig oljeutvinning
• Store infrastrukturprosjekter i andre deler av 

landet kan gi mindre penger til vår region
• Reduserte bevilgninger til fylkeskommunen
• Nedlegging av landbrukseiendommer
• Redusert folkehelse blant unge
• Usikkerhet i internasjonal politikk 

og verdensøkonomi
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Visjon 

Ved valget av begrepene sammen og vi vektlegger vi at 
samarbeid skal stå i fokus. Dette betinger et forpliktende 
samarbeid mellom Salten Regionråd og kommunene i Salten, 
men også at samarbeid med andre offentlige tilretteleggere, 
utviklingsmiljøer og regionale og nasjonale myndigheter skal 
ha fokus.

Attraktiv vekstregion bygger på at Salten er et godt sted 
å være, og at regionen besitter store naturressurser som gir 
gode muligheter for rekreasjon og næringsutvikling. Næringer 
hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial 
for framtidig utvikling og vekst er: industri, havbruk, landbruk 
og reiseliv. En økt satsing på disse næringene vil kunne bidra 
til økt velferd i Salten og nasjonalt.

Mål 

Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og velferd i Salten 
og nasjonalt, ved å være en attraktiv og konkurransekraftig 
region i vekst.

Delmål  

Vi har disse tre delmålene for perioden: 
• Fremme Salten som en attraktiv region å bo, arbeide 

og drive næring i, og besøke
• Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting som gir et 

mer konkurransedyktig næringsliv
• Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som 

et helhetlig servicemarked.

Visjon, mål og verdigrunnlag

Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion
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Verdigrunnlag
 
For å nå målene skal vårt samarbeid i Salten basere seg på 
et sett av felles verdier. Disse holdningene skal prege sam-
arbeidet mellom kommunene i Salten, vår egen organisasjon 
og vårt samarbeid med andre.

Samstemt
Vi skal jobbe på lag, være raus og inkluderende,  
og bidra til god samhandling

Attraktiv
Salten er regionen for det gode liv og skal  
være et godt sted å bo, leve og besøke

Livskraftig
Vi skal være livskraftig og vital i vårt arbeid

Tydelig
Vi skal prioritere og enes om viktige saker  
og snakke med én stemme utad

Energisk
Vi skal være initiativrik og handlekraftig i vårt arbeid

Nyskapende
Vi skal være fremtidsrettet og mulighets søkende  
i utviklingen av samfunn og næring

Foto:
Bjørn Godal
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Fokusområder
Attraktive Salten – bygge merkevare og identitet

Fremme Salten som en attraktiv region å bo,  arbeide,  
drive næring i og besøke. Dette skal  understøtte vekst 
i folketall og verdiskaping.

Delstrategier:

Bidra til økt bolyst, trivsel og  
livskvalitet i Salten 

• Satse på lokalsamfunn- og stedsutvikling
 – Salten skal framstå som en samlet kulturregion  

 der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er 
 bærende elementer

 – Ha sterkt fokus på friluftsliv- og folkehelsearbeid 
 – Utvikle bostedskvaliteter og tilrettelegge for  

 attraktive områder

• Fortsette det gode arbeidet med bosetting og 
integrering av innvandrere – fokusere på de ressursene 
som denne gruppen kan tilføre Salten

•  Støtte opp under regionale profilerings- og 
omdømmeprosjekter som er knyttet til å bo og  
arbeide i Salten

Salten skal være en attraktiv region å besøke 

•  Markedsføre og profilere Salten gjennom et felles 
destinasjonsselskap i Salten. Herunder å bidra til økt 
samarbeid i besøksnæringen og økt markedsføring  
– inkl. digital kommunikasjon.

• Støtte opp under strategiene i Masterplan for reiseliv  
– Bodø mot 2025

• Bidra i oppbyggingen av attraktive opplevelses- og 
aktivitetstilbud 

• Bygge Saltens omdømme gjennom fokus på kvalitet på 
(alle) tjenester og tilbud

Styrke påvirkning og fellesskapskultur  
– snakke med én stemme 

• Jobbe for økt samhandling på tvers av ulike miljøer, 
herunder å prioritere regionale og nasjonale saker og 
forene krefter omkring disse

• Tale med én sterk stemme utad gjennom felles budskap
• Bygge stolthet og felles identitet i Salten, herunder 

å konkretisere og forankre felles fremtidsbilder

Foto: Bodø i Vinden/
Frida Bringslimark
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Kunnskapsbasert næringsutvikling

Bidra til å øke verdiskaping og sysselsetting,  
som gir et mer konkurransedyktig næringsliv.

 

Delstrategier:

Styrke næringssamarbeidet i Salten 

• Utvikle en felles strategisk næringsplan for Salten
• Videreføre og formalisere næringsnettverket i Salten
• Styrke potensialet innenfor utvalgte næringer som 

havbruk, mineraler, reiseliv og matkultur, industri og 
«grønn industri»

•  Definere felles utviklingsprosjekter med ressurser 
og personell 

• Styrke samarbeidet med andre regioner i Nordland

Koble universitetet, utdanning,  
forskning, næringsliv og forvaltning 

• Lage gode systemer for innovasjon
• Lage gode støttefunksjoner for gründere
• Etablerer nasjonale møtearenaer mv.
• Legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, 

utdanning, universitet og offentlig forvaltning 
i planprosesser og utvikling av rammevilkår

•  «Farge universitet blått» - støtte opp under at Nord 
universitet tar en ledende rolle og posisjon som Norges 
«blå» universitet 

 

Understøtte Salten som etablerersted  
for større virksomheter; akkvisisjon 

• Synliggjøre regionens fortrinn
• Jobbe for en offensiv påvirkning av beslutningstakere 

innenfor ulike områder
• Jobbe for å øke attraktiviteten overfor nasjonale 

og internasjonale bedrifter, forskere, arbeidstakere 
og studenter

Videreutvikle internasjonale allianser 

• Utnytte de internasjonale samarbeidsmulighetene som 
«Ny by – Ny flyplass» gir 

• Følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten 
Regionråd og Nord-Norges Europakontor i Brussel

• Forsterke samarbeidet øst-vest, mellom Salten 
og Nord-Sverige

Foto: Bodø i Vinden/
Frida Bringslimark
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Infrastruktur

Styrke naturlige bo- og arbeidsområder,  
og Salten som en helhetlig serviceregion

Delstrategier:

Redusere avstandsulemper i regionen og 
inn/ut av regionen for å styrke bosetting og 
næringsutvikling 

• Være en sterk pådriver for at prioriterte vegprosjekter 
blir realisert

• Arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode 
båt- og fergetilbud

•  Øke satsingen på jernbane for persontrafikk og gods, 
herunder å jobbe for økt frekvens på Saltenpendelen, 
utbedring av bane/krysningsspor mv, etablering av 
ERMTS og på sikt elektrifisering av Nordlandsbanen 

• Arbeide for at Nord-Norge linjen reetableres 
• Utvikle smarte kommunikasjonsløsninger i regionen
•  Utbygging av bredbånd/fiber – sikre at næringsliv og 

offentlig virksomhet får et fullverdig bredbåndstilbud 
i hele regionen

Forsterke naturlige bo- og arbeidsområder 
i Salten 

• Etablere gode pendlertilbud
• Tilrettelegge for at folk kan bo og arbeide i distriktene
• Redusere behovet for pendling ved å satse på 

bærekraftige lokalsamfunn i distriktene med 
tjenestetilbud og arbeidsplasser der folk bor

Forsterke Bodø som regionsenter 
og fylkeshovedstad

•  Støtte opp under prosjektet «Ny by – Ny flyplass» 
•  Støtte opp under prosjektet «Smart City» 
• Styrke Bodø som Norges luftfartsby, knutepunkt for 
luftfartsteknologi og inn-/utflyvning til og fra landsdelen

Foto: Tommy 
Andreassen
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Oppfølging
av Saltenstrategiene

Ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av Saltenstrategiene 
er Salten Regionråd. Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid 
med kommunene i Salten og andre viktige samarbeidspartnere. 

En egen handlingsplan vil bli utviklet av Salten  Regionråd.
Implementering og resultater av Saltenstrategiene følges 
opp gjennom:
• Halvårig rapportering fra administrasjon til 

Arbeidsutvalget
• Årlig rullering av Saltenstrategiene i perioden 2017–2020.

Disse behandles også av Regionrådet
• Årlig utvikling og rullering av handlingsplan, med 

resultatmåling og allokering av ressurser

Foto:
Bjørn Godal
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Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Fauske 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

4,0 4,0 3,0 
Antall årsverk 2019 inkluderer 2,1 årsverk disponert av Salten Interkommunale regnskapskontroll hvor 
Fauske er vertskommune. Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at tilgjengelige ressurser ved 
skatteoppkrever-kontoret har vært redusert i 2019 som følge av langtids sykefravær. 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Fauske kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 1 140 952 008 og utestående restanser2 på kr 17 887 374, herav berostilte krav 
på kr 57 962.   

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Fauske kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samla for heile 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,80 % 94,98 % 95,94 % 96,26 % 

Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,94 % 99,92 % 99,95 % 

Forskuddskatt personlige skattytere 2018 98,80 % 97,20 % 98,00 % 99,40 % 

Forskuddskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 

Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,00 % 100,00 % 99,69 % 98,97 % 

Arbeidsgiveravgift 2018 99,90 % 99,91 % 99,90 % 99,84 % 

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at manglende måloppnåelse for skatteartene restskatt personlige 
skattytere og forskuddskatt personlige skattytere, skyldes at det foreligger store enkelt restanser som ikke 
lar seg innfordre.  

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er gjennomført styringssamtale den 12. september 2019 med skatteoppkrever. Temaene i samtalen 
har vært resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og 
skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 

Dette er siste året kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten 
fra 1. juni 2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

 
 

Med hilsen 

Elisabeth Gylder Vingereid 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Fauske kommune 

Kontrollutvalget for Fauske kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Fauske kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
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Fra: Ellefsrød, Therese <Therese.Ellefsrod@skatteetaten.no> 
Sendt: mandag 17. februar 2020 12.16 
Til: Postmottak 
Kopi: Mathias Braute 
Emne: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Fauske kommune 
Vedlegg: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Fauske kommune.PDF; Resultater og styringsinformasjon.PDF 
 

Hei 

 

Vedlagt følger kontrollrapport 2019 med vedlegg vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Fauske kommune. Vi ber om at kontrollrapporten distribueres til kommunestyret. I tillegg bes 

det om at kopi formidles til kontrollutvalget og rådmann/administrasjonssjef i Fauske 

kommune. Kommunens skatteoppkrever mottar kontrollrapporten som kopimottaker av denne 

e-posten.  

 

 
Med hilsen 

Therese Ellefsrød 

rådgiver 

Skatteetaten 

Oppfølging skatteoppkrevere 

+47 800 800 00 /+47 94 02 06 01  

therese.ellefsrod@skatteetaten.no 

skatteetaten.no 

 

 

 

 
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være 
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten.  
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain 
confidential information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this 
message, please immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration.  
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.



0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %



0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %



1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %



1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %



5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Epostmøte 14. februar 2020  

 
Sak: Styre-sak 11/20 

 
HØRING VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER AV REGLER I 
TURISTFISKET 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 13. februar 2020 
har regionrådet drøftet forslag til regelendringer knyttet til turistfiske. Fra møtet gis følgende 
enstemmige uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Salten Regionråd er positiv til at Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativ til å regule-
re turistfiskenæringen i større grad enn tidligere. Vi anser det som viktig at man er samstemt 
i Nord-Norge omkring forslag til regelendringer i turistfisket, og har derfor hatt en god dialog 
med andre regionråd i Nord-Norge som gjelder saken. Salten Regionråd ønsker å gi ros til 
Vest-Finnmark Rådet for det målrettede arbeidet som har vært gjort over lang tid innenfor 
dette området, herunder utarbeidelsen av et kunnskapsgrunnlag og de funn som er avdekket 
gjennom prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Vi støtter i så måte opp under dette 
arbeidet og støtter i stor grad opp under høringsinnspillet som er gitt fra Vest-Finnmark Rå-
det. 

Havfisketurisme er ei viktig distriktsnæring langs kysten og bidrar i flere tilfeller til å opprett-
holde aktivitet og infrastruktur som kommer lokalsamfunnene til gode. NHO Reiseliv define-
rer havfisketurisme til å gjelde bedrifter som tilbyr overnatting, båtutleie og tilrettelegger for 
fiske hvor turisten fisker med stang. Prosjektet og kunnskapsgrunnlaget «Havfisketurisme i 
Vest-Finnmark» har blant annet avdekket en rekke lover og forskrifter, elementer og sam-
menhenger som bør endres eller justeres i gjeldende regelverk og forvaltningsregime. Dette 
for å støtte opp om de seriøse aktørene som driver bærekraftig og skaper ringvirkninger lo-
kalt, samtidig som man får på plass systemer og lovhjemler som bidrar til å luke ut de use-
riøse aktørene. 

Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag omhandler følgende: 
1. Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg 

fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert tu-
ristfiskevirksomhet. Departementet ber også om tilbakemelding på om utførselskvo-
ten bør endres fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å kun gjel-
de èn gang årlig. 

2. Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun 
tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Departementet mener at det-
te vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i for-
bindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sen-
trum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske. 
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3. Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informe-
re om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Man ber også om tilba-
kemelding på om antall arter det bør rapporteres på bør utvides, og om fangstrappor-
teringen skal skje fortløpende (i dag er det krav til rapportering 1 gang pr måned). 

I tillegg ber departementet om innspill og tilbakemeldinger på; 

4. Om det finnes måter for forvaltningen å kunne tilrettelegge for ytterligere bruk av 
restråstoff fra turistfiskebedrifter. 

5. Hvorvidt det er ønskelig at det etableres en fremtidig tillatelsesordning for turist-
fiskevirksomheter, og hvorvidt det bør gjøres en lovendring for å kunne stille vilkår 
om en slik tillatelse.  

I tråd med Vest-Finnmark Rådet ønsker Salten Regionråd å påpeke overfor Nærings- og 
fiskeridepartements at forslaget til regelendringer i turistfisket ikke vil bidra til å løse de to 
største hovedutfordringene;  

− Få kontroll og dokumentasjon på det marine ressursuttaket.  

− Å øke sikkerheten på sjøen i tilknytning til utøvelse av fisketurisme, både med tanke 
på sikkerhet for fisketuristene og økt sikkerhet med tanke på samhandlingen med 
andre aktører som opererer på havet.  

Dersom man skal kunne få på plass en helhetlig og god forvaltning av havfisketurisme som 
næring, må man jobbe seg gjennom hele verdikjeden (som er styrt på tvers av flere depar-
tementer). Mange av forslagene til tiltak som er fremmet av ulike interessegrupper innen de 
tradisjonelle fiskeriene i løpet av det siste året, synliggjør at man ikke har tatt inn over seg 
det faktum at det er snakk om to helt ulike verdikjeder. 

Havfisketurisme er en del av reiselivsnæringen, og kan i liten grad sammenlignes og regule-
res likt med tradisjonelt fiske - selv om man i utgangspunktet høster av samme ressurs. Bak-
grunnen for dette er at reiselivsnæringen er ulik andre sektorer på to vesentlige områder:  

− Kunden må i utgangspunktet flyttes til det stedet der forbruket skal finne sted. Dette i 
motsetning til de fleste andre næringer, fiskerinæringen inkludert, hvor det er produk-
tet som reiser.  

− Kunden kjøper ikke et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inne-
holder flere og svært ulike komponenter. Ofte består også disse av momenter som ik-
ke leveres av selve virksomheten som selger produktet.  

Begrepet “verdikjede” er derfor vanskelig å bruke om reiselivet siden denne tilnærmingen i 
utgangspunktet har et produktfokusert perspektiv. Dette forutsetter igjen at man har et pro-
dukt, og at selger har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plasse-
ring. I reiselivet er det faktisk kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter 
reisen.  

Med utgangspunkt i ovennevnte ønsker Salten Regionråd å gi følgende tilbakemelding på de 
ulike høringspunktene i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til regelendringer i turist-
fisket: 
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1. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi adgang til 
å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en regi-
strert turistfiskevirksomhet. På den ene siden ønsker vi en innstramming i dagens re-
gelverk, hvor man i større grad regulerer hvor mye fisk man kan ta med ut av landet, 
og hvem som kan ta med ut. Samtidig mener vi at høsting og foredling av fisk er en 
sentral del av norsk friluftstradisjon, og at det gjennom denne tradisjonen er viktig å ta 
vare på fangsten, samt at vi faktisk spiser fisken. I dette ligger også en sosial dimen-
sjon, hvor man i den norske høstingstradisjonen deler med slekt og venner, dersom 
fangsten har vært god.  

Videre er det slik at Salten er en region med tradisjon for privat fritidsfiske utenom fis-
keturistbedriftene, hvor vi både har tradisjon for å finne mening i det å ta med fisk 
hjem eller til slekt og venner her hjemme eller over landegrensa. Dagens regelverk til-
later dette, mens det gjennom nytt forslag til regelverk vil bli forbudt. Vi kan vanskelig 
se at det er ønskelig å ramme denne aktiviteten på denne måten, og ber derfor de-
partementet vurdere gode løsninger som også ivaretar denne dimensjonen innenfor 
fritidsfiske.  

Salten Regionråd anbefaler at perioden for utførselskvoten begrenses fra en periode 
på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å gjelde et visst antall ganger per år. Vi 
mener at utførsel kun én gang årlig kan virke noe strengt.  

2. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å tillate utfør-
sel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Dette 
begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte skinn og bein over lange 
avstander, og anses ikke som fornuftig sett fra et ressursbevarende ståsted. I tillegg 
vil sannsynligheten for at fisken som helhet kan gå til spille øke som følge av at de 
fleste bakteriene finner vi på skinnet og i buken (der innvollene har vært).  

Havfisketuristnæringen kan godt utfordres til å ha som et langsiktig mål at gjestene 
skal vris mest mulig over til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til 
rette for et fiske der man får ta med seg fisk tilbake til hjemlandet. Men dette vil ta tid, 
da det vil kreve å jobbe mot andre kundegrupper og andre markeder. 

3. Salten Regionråd mener at turistfisket må forvaltes innenfor bærekraftige rammer og 
støtter forslaget om en tydeligere informasjonsplikt for turistfiskevirksomheter til å in-
formere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Vi er også av den for-
mening at rapportering bør skje fortløpende digitalt, da det finnes systemer for dette. 
Hvorvidt antall arter det bør rapporteres på skal utvides, bør departementet avklare i 
et samspill med næringens bransjeorganisasjoner, Havforskningsinstituttet og Fiske-
ridirektoratet. 

Salten Regionråd ber departementet å vurdere og innføre turistfiskekort for fiske i sjø, 
hvor bestemmelser for utførsel av fisk er forklart og innrapportering av fangst må gjø-
res innen en bestemt dato etter fangst. På denne måten vil man kunne oppnå en 
bedre regulering av utførselskvoten. 

4. Salten Regionråd støtter Vest-Finnmark Rådet i anbefalingen om at det bør etableres 
et pilotprosjekt, for å avdekke samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige 
sluttprodukter ved ytterligere bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradi-
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sjonelle hvit- og rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i sluttrapp-
orten for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark», som er ut-
arbeidet i regi av Vest-Finnmark Rådet.  

 
 
 

 

 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: mandag 17. februar 2020 09.47
Til: 'postmottak@nfd.dep.no'
Kopi: 'naering@stortinget.no'; Eirik Sivertsen; siv.mossleth@stortinget.no;

asunn.lyngedal@stortinget.no; margunn.ebbesen@stortinget.no;
willfred.nordlund@stortinget.no; Jonny.Finstad@stortinget.no;
hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; mona.fageras@stortinget.no;
tom.mikalsen@ks.no; post@nfk.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø
Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy
kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune;
Sørfold kommune; Avisa Nordland; 'redaksjonen@saltenposten.no';
lokalavisa@nord-salten.no; post@kulingen.no; Ida Maria Pinnerød; Bente
Olsen Husby

Emne: Kopi av høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende
forslag til endringer av regler om turistfiske

Vedlegg: Br20200217 - Høring - forslag til endringer av regler om turistfiske.pdf;
Styre-sak 1120 -Vedtak - Høring vedrørende forslag til endringer av regler
i turistfisket.pdf

Til
Nærings- og fiskeridepartementet ved fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

Kopi til
Stortingets Næringskomitee
Nordlandsbenken
KS Nord-Norge
Nordland fylkeskommune
Kommunene i Salten Regionråd
Vest-Finnmark Rådet
Media

Vedlagt følger kopi av høringsinnspill som i dag ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet
vedrørende forslag til endringer av regler om turistfiske.
Høringsinnspillet er innsendt via departementets portal.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no
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Nærings- og fiskeridepartementet  
v/fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen 
  

 
  Bodø, 17. februar 2020 

 
Høringsinnspill som gjelder forslag til endringer av regler 
om turistfisket 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 14. februar 2020 vedtatt høringsinnspill 
vedrørende forslag til endringer av regler om turistfiske. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at innspillene tas med i den videre behandlingen av 
saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Stortingets Næringskomitee 
Nordlandsbenken 
KS Nord-Norge 
Nordland fylkeskommune 
Kommunene i Salten Regionråd 
Vest-Finnmark Rådet 
Media 
 
Arkiv: styret/2020  
Dokument: br20200217 - høring - forslag til endringer av regler om turistfiske 



Fra: rapportering.barnevern <rapportering.barnevern@bufdir.no>
Sendt: torsdag 13. februar 2020 09.34
Til: rapportering.barnevern
Emne: Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret

Til kommunedirektør/rådmenn og kommunestyret,

Forslaget til ny barnevernlov omfatter innføring av et krav om årlig tilstandsrapportering om
barnevern til kommunestyret. Dette vil i så fall bli et krav fra tidligst 2021. Bufdir anbefaler at man
allerede nå starter arbeidet med å utarbeide en rapport om tilstanden i barnevernet i kommunen.

Målet med rapporten er å gi kommunestyret god innsikt i tilstanden, utviklingen og viktige
problemstillinger for barnevernstjenesten i kommunen. Kommunens øverste ledelse vil på den
måten ha bedre forutsetninger for å kunne utøve det overordnede ansvaret for kommunens
oppfyllelse av plikter og ansvar etter barnevernloven på en god og forsvarlig måte. Videre er det et
formål at kvaliteten i barnevernets arbeid i større grad skal bli satt på dagsorden i kommunene.

Bufdir har utviklet en nettbasert veileder til hjelp i arbeidet med å lage tilstandsrapport. Denne
veilederen inneholder blant annet råd og veiledning til arbeidsprosess, innhold, kilder, behandling av
rapporten, samt en mal for rapportering. Veilederen inneholder også informasjon rettet til
kommunestyret.

Vi anbefaler at barneverntjenesten, kommunens administrasjon og kommunepolitikere er koblet på
utarbeidelsen og behandlingen av en slik rapport, og vi sender derfor ut informasjon om veilederen
til alle landets kommuner.

Veilederen finner du her https://www.bufdir.no/Barnevern/tilstandsrapportering

Veilederen er under utvikling og vi setter stor pris på innspill og forslag til forbedringer. Ta kontakt
med oss ved å sende en e-post til rapportering.barnevern@bufdir.no

Med vennlig hilsen

Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j29wP-0008Qc-5I&i=57e1b682&c=8zm8QYFcDBBljYoI23FfXMDnA_DLrIRjkTpoahw2hExp0BEks-gMrHRqUPD02u5BPNhOBLYeN0-uIDZYoXc0YdQSblTEWsQxYZ720RIS7WDEbwHJW6C9AxNND80hkoubR5WjpGvoaY-ixp-1dtE5KpDAgnnlje1JEu5r7IdVUeEs0HEbdqySaF7E-6fw7qMppp0CkwTIrdswBBoJlo273sHabQBdg-yNHi81CG5E8YIfvlcmj_VheFSZNaOFo-mYl3wvqAaHQNrXyzQTyTS88g
mailto:rapportering.barnevern@bufdir.no


       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  11.02.2020  2019/8192 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Grethe Breimo, 75 53 16 17 
  
 
 
  

KOMMUNAL- OG 
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
Postboks 8112 DEP 
0032 OSLO 
 
 

  
 

Spørsmål om fortolkning av kommuneloven vedrørende suppleringsvalg 

Vi har en lovlighetskontroll til behandling hvor det reises det spørsmål om hvilken bestemmelse som 
skal benyttes i forbindelse med fritak og suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet.  
 
I lovlighetsklagen vises det til at formannskapet etter gjennomført suppleringsvalg får en 
sammensetning med 3 kvinner og 6 menn. Opprinnelig hadde formannskapet 4 kvinner og 5 menn.  
Det er krevd lovlighetskontroll, da man mener at valget er i strid med kommuneloven.  
 
Bakgrunn for saken  
En folkevalgt i en kommune har søkt og fått innvilget midlertidig fritak fra vervet som medlem av 
kommunestyret og formannskapet så lenge vedkommende har funksjonstid som fylkesråd i 
Nordland fylkeskommune. Søknaden er innvilget i henhold til kommuneloven § 7-9 andre ledd.  
 
For øvrig kan vi tilføye at vedkommende senere er blitt oppnevnt som statssekretær.  
 
Kommunestyret 
Vedkommende var valgt som eneste representant for KrF i kommunestyret. I medhold av 
kommuneloven § 7-10 har kommunen gitt 1. vara fra ovennevnte parti, Audun Krarup Jonassen 
opprykk som fast medlem.  
 
Vi vil anta at den som fikk midlertidig fritak har rett til å komme tilbake til dette vervet, og at den som 
ble valgt som fast medlem i tilfelle må rykke ned som fast medlem.  
 
Formannskapet  
Ved valg til formannskapet var det inngått samarbeid mellom partiene H, KrF og Sp. Valget foregikk 
som avtalevalg, og de fikk inn 4 medlemmer i formannskapet. Det er videre valgt 5 varamedlemmer 
for denne grupperingen, 4 menn og 1 kvinne, jf. vedlagte utskrift fra valget.  
 
Etter fritaket har kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 7-10 fjerde ledd valgt Jonassen 
som nytt fast medlem i formannskapet.  
 
 



  Side: 2/2 

Ut fra ordlyden skal § 7-10 fjerde ledd skal det velges et nytt medlem når en folkevalgt trer endelig ut. 
Det står videre at vedkommende skal velges fra samme gruppe som den uttredende tilhørte. Videre 
at man skal ta hensyn til kjønnsmessig representasjon dersom et kjønn får mindre enn 40 prosent i 
organet.  På denne bakgrunn mener vi at dersom suppleringsvalget skal skje etter denne 
bestemmelsen må man velge en kvinne, siden det er en kvinne som går ut. Resultatet må da bli at 
nr. 3 på varamannslisten for denne grupperingen rykker opp som fast medlem.  
 
Etter § 7-10 andre ledd (som er ny) kan det gis midlertidig fritak for fravær i minst tre måneder. Det 
står videre at kommunestyret da kan velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder, og at 
ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. Her står det ingen ting 
om kjønnsmessig representasjon. Dersom valget skal skje etter dette bestemmelsen, vil vi anta at 
det vil være 1. vara som er en mann, som går inn som fast medlem.   
 
Vi legger til grunn at vedkommende har fått midlertidig fritak, og at hun har rett til eventuelt å 
komme tilbake til vervet når perioden som statssekretær/fylkesråd er over.  
 
Etter den gamle bestemmelsen § 16 ble det lagt til grunn at ved permisjoner på ubestemt tid slik 
som i dette tilfelle, ble det anbefalt å velge nytt medlem. Den som ble valgt var å betrakte som 
settemedlem, idet den uttredende hadde rett til å få tilbake vervet. Det bemerkes at man da ikke 
hadde en slik bestemmelse som vi nå ha fått i § 7-10 andre ledd om midlertidig fritak.   
 
Etter vår vurdering kommer man til forskjellig resultatet avhengig av om valget skal skje etter § 7-10 
andre eller fjerde ledd, og må derfor be om departementets fortolkning på hvilken bestemmelse 
som skal anvendes i et dette tilfelle. Dersom valget skal skje etter andre ledd, er det da slik å forstå 
at bestemmelsene om kjønnsmessig representasjon ikke kommer til anvendelse. Vi håper på en rask 
avklaring siden dette spørsmålet har betydning for hvem som skal møte i formannskapet.     
 
 
Med hilsen 
 
 
Tor Sande (e.f.) 
underdirektør 

  
 
 
 
Grethe Breimo 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
FAUSKE KOMMUNE Postboks 93 8201 FAUSKE 
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Formannskap

Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver:

°  Partsammensatt utvalg

' Økonomiplan

'  Årsbudsjett
-  Årsregnskap
' Skattevedtak

'  Årsberetning
'  Kommuneplan

°  Bevillinger

-  Næringssaker

Som  medlemmer  av  formannskapet  for  perioden 2019  — 2023  ble følgende  valgt:

edlemmer: ostadresse: Telefonnummer:

1' Marlen Benda" Ber Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske 993 22 633
ordfører) (SP)

.  Karl Gunnar Strøm (SP) Ytter-Leivset  22, 8211 Fauske 917 20 470

. Ronny Borge (H) irkevn. 43B, 8207 Fauske 971 12 595

.  Kassandra Eleni B. Petsas
FRP) rikstadvn. 70 E, 8206  Fauske 984 60  927

5. Ingelin Noresjø (KRF) Gryttingvn. 11, 8209  Fauske 957 63 866

. Hilde Johanne D bwad (AP) eitanvn. 5, 8210  Fauske 76 06 242

.  Geir Olsen (AP) oltanvn. 2A, 8209  Fauske 916 78 908

8. Nils—Christian Steinbakk (fl) ostboks 451, 8201  Fauske 915 41 879

Simonsborgbakken 12, 8230
.Per-Gunnar Kun Skotåm (R) Sulitjelma 952  31 129

https://www.fauskekommune.no/formannskapets-medlemmer.  144609.n0.htm1?printa.  .. 10.02.2020
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Som  varamedlemmer  til formannskapet for  perioden 2019  — 2023  ble følgende  valgt:

For  repr.  ]  — 3  og 5  (H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

1. Ketil Hugo Skår (H)

.Audun Dahl (SP)

.Marianne Tverå (H)

.  Øystein Gangstø (SP)

5. Christian Brin sli (H)

For  repr. 4 (FRP):

Varamedlemmer:

1. Leif Johan Lindstrøm FRP

.  Stian Stenberg (FRP)

For  repr.  6  — 8 (AP, FL):

Varamedlemmer:

1. Kathrine Moan Larsen FL

.  Trine Nordvik Løkås (AP)

.  Wiggo Lund (AP)

.  Vegard Setså (FL)

https://www.fauske.kommune.no/formannskapets-medlemmer.144609.no.htm1?printa...

ostadresse:

undvn. 67, 8206 Fauske

oltanvn. 367, 8219 Fauske

vitlyngvn. 42, 8209 Fauske

ollgata 10, 8200  Fauske

Greplyngvn. 15, 8209 Fauske

ostadresse:

elefonnummer:

9014  84 68

902 38 932

916 80 540

99161614

941 84 349

Telefonnummer:

alnesfiordvn. 304, 8215 Valnesfjord 00  32  000

Glastunes 20 A, 8230  Sulitjelma

ostadresse:

Charlotta  59A, 8230  Sulitjelma

økås5, 8215  Valnesfjord

Glastunes 7 B, 8230 Sullitjelma

Simonsborgbakken 15, 8230
Sulitjelma

95174  391

Telefonnummer:

82 50  529

992  33  246

952 42  205

957  30210

10.02.2020
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5. Elisabeth Sollihau (FL)

For  repr. 9  (R, SV):

Varamedlemmer:

1. Anne F. Stenhammer (SV)

.  Anne Helene Goddin (Å)

.Ole Tobias Orvin (SV)

AV Berit Vestvann Johnsen

spvn. 17, 8209 Fauske

ostadresse:

Geitbergvn. 16, 8200  Fauske

eitebakken 22, 8200 F auske

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

Publisert 21.09.09lOppdatert 09.12.19
1‘ -in—ä

rage 5 OI 5

905 73 600

Telefonnummer:

957 07 167

995 97 571

977 46 492

https://www.fauske.kommune.no/formannskapets—medlemmer. 144609 .no .html?printa. .. 10.02.2020
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Jan Gabriel Gabriel 
22 24 72 19 

Henvendelse om kommuneloven § 7-10 - valg av medlem til formannskap 
i forbindelse med midlertidig fritak  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til brev 11. februar 2020 fra 

Fylkesmannen i Nordland, der Fylkesmannen anmoder departementet om en tolkning av 

kommuneloven § 7-10.  

 

Kort om bakgrunnen for henvendelsen fra Fylkesmannen  

I brevet vises det til at Fylkesmannen i Nordland har en lovlighetsklage til behandling 

angående valg av nytt medlem til formannskapet i Fauske kommune, i forbindelse med at en 

folkevalgt i kommunen har fått innvilget midlertidig fritak fra vervet som medlem av 

kommunestyret og formannskapet etter kommuneloven § 7-9 andre ledd. Det midlertidige 

fritaket er tidsubestemt, og gjelder så lenge den folkevalgte har funksjonstid som fylkesråd i 

Nordland fylkeskommune. Vedkommende er senere oppnevnt som statssekretær. Etter at 

det midlertidige fritaket ble innvilget, har kommunestyret valgt et nytt fast medlem til 

formannskapet etter kommuneloven § 7-10 fjerde ledd. Det er krevd lovlighetskontroll, da 

man mener at valget er i strid med kommuneloven. Fylkesmannen ber departementet om en 

tolkning av kommuneloven § 7-10, og av om det er kommuneloven § 7-10 andre ledd eller    

§ 7-10 fjerde ledd som skal benyttes ved valg av nytt medlem til formannskapet i tilfeller som 

dette. Det er vist til at resultatet vil være ulikt avhengig av om valget skal skje etter § 7-10 

andre eller fjerde ledd.  

 

Departementets vurdering  

Departementet kan ikke ta stilling til den aktuelle lovlighetskontrollsaken som er til 

behandling hos Fylkesmannen, men vi kan gi uttrykk for vår generelle forståelse av det 

relevante regelverket.  

 

Reglene om uttreden og fritak for folkevalgte i kommunen er regulert i kommuneloven § 7-9. 

Etter § 7-9 andre ledd, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

Fylkesmannen i Nordland 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/843-2 

Dato 

25. mars 2020 

 
 



 

 

Side 2 
 

midlertidig eller for resten av valgperioden dersom den folkevalgte ikke kan ivareta vervet 

uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. I lovens forarbeider, jf. Prop. 46 L 

(2017-2018) s. 363, er det understreket at midlertidige fritak etter denne bestemmelsen kan 

gis både for kortere og lengre tidsrom, og at et midlertidig fritak ikke må være tidfestet til et 

konkret tidsrom, men kan gis for så lenge fritaksgrunnen foreligger. Videre er det vist til at 

slike tidsubestemte fritak for eksempel kan være aktuelle dersom et kommunestyremedlem 

blir statssekretær eller statsråd.  

 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd kan kommunestyret, hvis en folkevalgt i andre 

organer enn kommunestyret er innvilget fritak i minst tre måneder, selv velge et settemedlem 

for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. I lovforarbeidene til kommuneloven er det presisert at bestemmelsen 

er ny sammenholdt med kommuneloven av 1992, og at kommunestyret etter denne 

bestemmelsen ikke står fritt til å velge settemedlemmer, men må velge det første 

medlemmet på varamannslisten som settemedlem, jf. Prop. 46 L (2017-2018), s. 364. 

Kommuneloven § 7-10 andre ledd stiller således ikke krav om kjønnsmessig representasjon 

ved valg av settemedlem, og valget av settemedlem kan dermed føre til endret 

kjønnsbalanse i organet så lenge fritaket varer.  

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det 

etter kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges et nytt medlem. Etter denne bestemmelsen 

skal det nye medlemmet velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet 

tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet.  

 

Departementet mener at det er kommuneloven § 7-10 andre ledd om valg av 

settemedlemmer som kommer til anvendelse i de tilfellene en folkevalgt har fått innvilget 

midlertidig fritak etter § 7-9 andre ledd, når fritaket varer i minst tre måneder. Dette også når 

fritaket er gjort tidsubestemt, og det er sannsynlig at fritaksperioden vil være langvarig. Den 

folkevalgte kan ikke anses for å ha trådt endelig ut av organet så lenge det er denne typen 

midlertidig fritak etter kommuneloven § 7-9 andre ledd. Dette betyr at kommunestyret må 

velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder, og at rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer skal følges, jf. § 7-10 andre ledd siste setning. 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jan Gabriel Gabriel 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Fauske - Fuossko kommune 

 



Fra: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sendt: onsdag 25. mars 2020 12:44 
Til: Fylkesmannen i Nordland Postmottak 
Kopi: Postmottak 
Emne: 20/843-2 Henvendelse om kommuneloven § 7-10 - suppleringsvalg 

til formannskap i forbindelse med midlertidig fritak 
Vedlegg: Henvendelse om kommuneloven § 7-10 - suppleringsvalg til .pdf 
 

Se vedlagte saksdokumenter.  



 

Samferdselsdepartementet 
v/samferdselsminister Knut Arild Hareide 
  

 
  Bodø, 19. februar 2020 

 
Uttalelse som gjelder varslede kutt i Widerøes ruter på 
kortbanenettet i Nord-Norge 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 18. februar 2020 vedtatt uttalelse som gjelder de 
varslede kuttene i Widerøes ruter på kortbanenettet. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av 
saken. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 
Nordlandsbenken 
KS Nord-Norge 
Nordland fylkeskommune 
Widerøe’s Flyveselskap 
Kommunene i Salten Regionråd 
Hålogalandsrådet 
Media 
 



 

Arkiv: styret/2020  
Dokument: br20200218 - uttalelse som gjelder forslag til kutt i flyruter på kortbanenettet 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: onsdag 19. februar 2020 09.41 
Til: postmottak@sd.dep.no 
Kopi: transport-kommunikasjon@stortinget.no; Eirik Sivertsen; 

siv.mossleth@stortinget.no; asunn.lyngedal@stortinget.no; 
margunn.ebbesen@stortinget.no; willfred.nordlund@stortinget.no; 
Jonny.Finstad@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; dagfinn-henrik.olsen@stortinget.no; 
tom.mikalsen@ks.no; post@nfk.no; Bent-Joacim Bentzen; Beiarn 
kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; 
Hamarøy kommune; Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal 
kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 
stein.nilsen@wideroe.no; Ida Maria Pinnerød; Heidi Robertsen; Sigbjørn 
Astrup (sigbjorn@ofotraadet.no); rune.edvardsen@narvik.kommune.no 

Emne: Uttalelse som gjelder varslede kutt i Widerøes flyruter på kortbanenettet 
i Nord-Norge 

Vedlegg: Br20200218 - Uttalelse som gjelder forslag til kutt i flyruter på 
kortbanenettet.pdf; Styre-sak 1220 -Vedtak - Uttalelse vedrørende 
foreslåtte kutt i flyrutene på kortbanenettet.pdf 

 
Til Samferdselsdepartementet v/samferdselsminister Knut Arild Hareide 
 
Kopi til: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 

Nordlandsbenken 

KS Nord-Norge 

Nordland fylkeskommune 

Widerøes Flyveselskap 

Kommunene i Salten Regionråd 

Hålogalandsrådet 

Media 

 
Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd vedørende de varslede kuttene i Widerøes flyruter 
på kortbanenettet i Nord-Norge. 
 
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Kjersti.bye.pedersen@salten.no 
www.salten.no 
 

mailto:Kjersti.bye.pedersen@salten.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j4KvE-0004Lj-3a&i=57e1b682&c=L_vX23hMl49i_y56-_VqhocgD42IOI6pmvNhe2px-R2uXjwuebyWpXM1SaZozSbGsW5DUoSUOGZ2iH9B-GZQNnHYQM_rttdFUNHk8rKzjF1HLlkC481i0RFTwolcoqY1HsMvK8rA8vL8KoQvW_6YcULTrCAO42pzN5vr4-o-OU1YFVmSJ7IVc2aAeGMezAataqux-MGKJvKL4l6usiadA5Orsv-LJDo9TJA5EVH9N44




 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 1220 -vedtak - uttalelse vedrørende foreslåtte kutt i flyrutene på 
kortbanenettet 

 Styret  Side: 1 av 2 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 19.02.20 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Epostmøte 18. februar 2020  

 
Sak: Styre-sak 12/20 

 
UTTALELSE SOM GJELDER VARSLEDE KUTT I WIDERØES RUTER PÅ 
KORTBANENETTET I NORD-NORGE 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges 
største region med om lag 84 000 innbyggere og vertskap for flere viktige næringer, blant 
annet sjømatnæringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. Salten utgjør en sterk og viktig 
motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge. 

Salten Regionråd er nylig gjort kjent med at Widerøe varsler store kutt i sitt tilbud på en rekke 
kortbaneruter for å tilpasse seg dagens rammebetingelser. Reduksjonene vil gjennomføres 
på store deler av kortbanenettet særlig i Nord-Norge. Blant annet legges ruten Bodø – Eve-
nes og Andenes – Evenes helt ned. Et allerede mangelfullt flytilbud til og fra Helgeland vil bli 
ytterligere mangelfullt med de foreslåtte kuttene. Dette er ofte strekninger der Widerøe er 
eneste alternativ på grunn av lange avstander. Ruter til og fra Tromsø kuttes også. I tillegg 
kuttes en rekke enkeltavganger over hele landet, og nedleggingene er varslet allerede fra 4. 
mai i år.  

Konsekvensene for næringslivet vil bli dramatiske dersom kuttene gjennomføres slik Wide-
røe har varslet. De varslede kuttene i flyruter kommer i tillegg til at det øvrige kollektivtilbudet 
i Nordland, blant annet hurtigbåter og ferger, men også busstilbudet, er sterkt svekket, og 
hvorpå fergeprisene også har økt betraktelig. Verdiskapingen og mobiliteten internt i Nord-
Norge vil bli dårligere og det vil bli krevende for folk flest å bo i distriktene, hvis bortfall av 
flyruter og nedleggelse av kollektivtilbud gjør at folk må bruke atskillig lengre reisetid.  

Salten Regionråd vil understreke betydningen av en gode flyforbindelser på hele kort-
banenettet i Nord-Norge, og vi kan ikke akseptere at rutene mellom Evenes og Bodø 
legges ned slik som Widerøe har varslet. 

Bodø er fylkeshovedstad og et viktig regionsenter for hele Nordland. Bodø er også verts-
kommune for flere institusjoner som spiller en viktig rolle langt ut over regionen, herunder 
Nord universitet, Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommunes sentral-
administrasjon, Luftfartstilsynet, Forsvarets Operative Hovedkvarter med flere. Dette er insti-
tusjoner som er viktige både for befolkning og næringsliv i hele Nord-Norge. Vi finner det 
derfor svært uheldig at Widerøe nå ser seg nødt til å legge ned rutene mellom Evenes og 
Bodø fordi de blant annet opplever at rammebetingelsene fra Statens side er for dårlige. Det-
te kan vi ikke akseptere. Ofoten har på lik linje med andre regioner behov for gode forbindel-
ser til fylkeshovedstaden, på samme måte som Bodø og Salten vil ha behov for en gode for-
bindelser til Narvik og Harstad med omland via Evenes. 



 Salten Regionråd  Dokument:  styre-sak 1220 -vedtak - uttalelse vedrørende foreslåtte kutt i flyrutene på 
kortbanenettet 

 Styret  Side: 2 av 2 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 19.02.20 
  

 

 

Salten Regionråd ber Samferdselsdepartementet jobbe for å forbedre rammebetingel-
sene for flyruter på kortbanenettet slik at vi kan opprettholde gode flyforbindelser i 
Nord-Norge, også mellom Evenes og Bodø. Vi ber også om at FOT-ruter vurderes på 
strekningen. 
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8.mars Internasjonale Kvinnedag 2020

OPPROP TIL FAUSKE KOMMUNE

Vi som deltakere på 8.mars møtet, den Internasjonal Kvinnedag 2020, på

Administrasjonsbygget i Fauske uttrykker bekymring over arbeidet og

koordineringen av å sikre innvandrere arbeid – spesielt innvandrer kvinner. Denne

bekymring deler vi med både nyere forskning, Statistisk sentralbyråog

Riksrevisjonen

Riksrevisor Per-Kristian Fos sier, sitat;

«At deler av innvandrerbefolkningen står utenfor arbeidslivet over tid, er

uheldig for de det gjelder og kostbart for fellesskapet. Jobb er en viktig

inngang til det norske samfunnet og en forutsetning for økonomisk

selvstendighet. Det er alvorlig at satsingen på kompetansebygging og

arbeidsrettede tiltak ikke sikrer flere jobb og en varig tilknytning til

arbeidslivet».

Fauske kommune er ikke noe unntak i så måte.

Myndighetene bruker hvert år betydelige ressurser på integreringstiltak som

skal gi flere innvandrere med fluktbakgrunn utdanning og jobb, men

sysselsettingen øker ikke, viser en ny undersøkelse.

Deltakerne har tidligere vært gjennomgående fornøyde med

introduksjonsprogrammet, men ikke fornøyde med mulighetene for å påvirke den

individuelle tilretteleggingen. Mange vet ikke engang at de har krav på en

individuelt tilrettelagt plan.

Det er dokumentert at norskopplæring på skolebenken har begrenset suksess.
Norskopplæring i praksis fungerer best. Derfor trengs det mer arbeidsretting,
utvidet antall norsktimer og sosiale treffpunkter, spesielt på ettermiddag og
kveldstid.

Nå er det et stort behov for en større endring, en omlegging av dagens ordning

og praksis, også i Fauske kommune.

http://kosmos.no/6637/kosmopedia/kvinnedagen-8-mars/attachment/512px-woman-power_emblem-svg


2 
 

Det må stilles helt andre krav til resultat og kvalitet til både deltakere, 

kommunen og NAV. Frivillige og næringslivet må bli med i en tettere dialog med 

det offentlige. 

Det er stort rom for forbedring. Noen kommuner får det til veldig mye bedre 

enn andre kommuner, sier Anne Britt Djuve til forskning.no. Hun er 

forskningssjef ved Fafo og en av dem som har jobbet med evalueringen på 

oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
 

Rapporten viser at regelmessig undervisning har gitt gode resultater for 

kvinnelige flyktninger/innvandrere i arbeidsmarkedet på lang sikt. 

Derfor er tiden inne for en omlegging av dagens ordning. Kommunene må lære av 

hverandre. Her kan Fauske kommune ta et initiativ. 

Andelen innvandrere som er i jobb eller utdanning etter fullført 

introduksjonsprogrammet har sunket de siste årene, også i Fauske. Nå må det 

jobbes med å snu trenden. 

For eksempel har det vist seg at integrert løp med fagopplæring, norskopplæring 

og grunnleggende ferdigheter tar minst fire år, med basis i individuell plan. 

Dette har vist seg i andre kommuner, som et kjempebra opplegg, men en noe 

kostbare løsning.  Derfor må staten bruke økonomiske virkemidler overfor 

kommunene for å gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet og samtidig 

få med partene i arbeidslivet på laget. I Fauske er det private næringsliv positiv 

og tar imot innvandrere for jobb. Det er arbeidsgivere som skal ansette 

flyktninger og der må også kommunen være en foregangsarbeidsgiver – og ikke 

bare innen helse – og omsorg. 
 

Fauske kommune må følge opp en integreringsstrategi for å forsterke 

arbeidsrettede tiltak for kvinner, utvikle tettere samarbeid med sosiale 

entreprenører, NAV, frivillige, næringslivet etc, for å få flere i jobb. 

Avslutningsvis oppfordrer vi til følgene; 

1) De statlige midler Fauske kommune får skal også brukes til stimuleringstiltak 

for økt sysselsetting spesielt for kvinner.  

2) Kommunen må umiddelbart jobbe for og videre søke departementet om å få 

sette i gang et forsøksprosjekt med et tospråklig integrert løp med 

fagopplæring, norskopplæring og grunnleggende ferdigheter over minst fire år. 



i Nordland

Årsmelding 2019
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FORORD 
  
Pasienter, brukere og pårørendes tilbakemeldinger om hvordan de opplever helse- og 
omsorgstjenestene, er en viktig kilde til læring og forbedring av tjenestene. En del av disse 
tilbakemeldingene kommer til pasient- og brukerombudet. Tilbakemeldingene formidles tilbake til 
helse- og omsorgstjenestene i enkeltsaker, men noen generelle erfaringer beskriver vi i denne 
årsmeldingen. 
 
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har en veldig viktig men også krevende jobb. Det stilles høye 
krav til kompetanse, kvalitet, pasientsikkerhet, ivaretakelse av pasienter og pårørende – ofte 
innenfor begrensede rammer med hensyn til både tid og økonomi. De fleste pasienter og brukere får 
den behandling og tjenester de har behov for, og er fornøyd.  
 
Noen av de som ikke har hatt en positiv opplevelse tar kontakt med pasient- og brukerombudet. 
Årsak til kontakt kan skyldes ulike forhold eks. at forventninger ikke er imøtekommet, dårlig 
oppførsel hos personell, rot og sommel, avvisning eller avslag på behandling, lang ventetid, feil 
behandling og i verste fall at pasienter har blitt påført alvorlig skade eller død under behandlingen. 
Det er viktig at disse opplevelsene både blir bearbeidet av pasient og pårørende, i tillegg til at helse- 
og omsorgstjenestene får tilbakemelding om disse hendelsene for bruk i sitt arbeid med utvikling av 
kvaliteten i tjenestene.  
 
Vi ser ofte at direkte kontakt mellom partene etter slike hendelser er den beste måten å løse saken 
på. Direkte dialog og samtaler mellom partene kan bidra til å klargjøre hendelsene, oppklare 
eventuelle misforståelser og bidra til læring. Hvis det er gjort feil kan en beklagelse bidra til å 
gjenopprette tillit til tjenesten.  
 
 
 
 
 
 
Bodø 03.03.2020 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
  



2 
 

 
 

INNHOLD 
 

1. Innledning ..................................................................................................................... 3 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse .................................................................... 3 

2.1 Om Nordland ..................................................................................................... 3 

2.2 Arbeidsområde .................................................................................................. 3 

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene ............................ 3 

3. Økonomi og drift ........................................................................................................... 3 

3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett ............................................................... 4 

3.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet ................................................................... 4 

4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2019 ................................................. 4 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene. ........................................................ 4 

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten .......................................... 5 

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene ........................................... 6 

5. Utvalgte tema ............................................................................................................... 8 

5.1 Prosjekt - Hvordan komme i kontakt med ungdom – samarbeid med 

ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF, Bodø ................................................................... 8 

5.2 Psykisk helsehjelp og ungdom ............................................................................ 9 

5.3 Informasjon og medvirkning .............................................................................. 9 

5.4 Trippeldiagnostikk brystkreft Nordlandssykehuset HF....................................... 10 

5.5 Pårørende – en uvurderlig ressurs, men med manglende klagerettigheter ........ 11 

5.6 Brukerstyrt personlig assistanse - BPA .............................................................. 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Innledning 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Helsedirektoratet administrerer 
ombudsordningen, men ombudene er faglig uavhengig og selvstendig. Det er i utgangspunktet et 
pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Om Nordland 
Nordland fylke er et langstrakt fylke med 44 kommuner (41 fra 2020), 2 helseforetak med 6 sykehus, 
ca. 243 000 innbyggere og et areal på 38 456 km2. Dette medfører ofte lange reiseavstander til og fra 
behandling for pasienter, brukere og pårørende. 

2.2 Arbeidsområde 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er 
avgrenset til offentlige helse- og omsorgstjenester, så mottar ombudet også henvendelser på andre 
områder som for eksempel privat helsetjeneste, tannbehandling, NAV og vergemål. Fra 2020 ble også 
offentlig tannhelsetjenesten en del av ombudets arbeidsområde. 

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene 
Ombudet er en viktig mottaker og formidler av pasient- og brukeropplevelser. Alle kan henvende seg 
til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.  
 
Ombudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller 
klager til helse- og omsorgstjenestetilbudene. Hjelpen går ofte ut på å lytte, stille spørsmål, gi 
informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er grunnlag for å gå videre med 
en sak, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:  

• ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte  

• klage til fylkesmannen  

• søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning  
 
Ombudets videreformidling av erfaringer og opplevelser fra pasienter, brukere og pårørende, kan 
bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i dialog med 
helsepersonell, tjenestene og tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom årlig melding til 
Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

3. Økonomi og drift 
Pasient- og brukerombudskontoret i Nordland ligger i Bodø og har 5 ansatte (4,5 årsverk):  
pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Kjersti Syversen (nestleder), seniorrådgiver 
Børge Wågø Albertsen, seniorrådgiver Nina Adelsten Iversen og sekretær Monica Amundsen. 
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3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett 
Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): 

 2017 2018 2019 

Budsjett 3 654 3 606 3 786 

Regnskap 3 815 3 612 3 953 

 
Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett og skyldes økte lønnsutgifter i løpet av året. 
 

3.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet 
At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at 
ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og 
foredragsvirksomhet. 
 
Sosiale medier er en viktig informasjonskanal til befolkningen. Pasient- og brukerombudet i Nordland 
har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og nasjonale nyheter innen helse- og 
omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet nasjonalt egen Facebook profil i tillegg til 
nettside på https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 
 

4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2019 
 
Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke 
problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene. Det er viktig å 
presisere at denne statistikken er av svært lite omfang både i forhold til antall pasienter, brukere og 
pårørende i fylket, og i forhold til totalt antall kontakter og behandlinger som finner sted i helse- og 
omsorgstjenestene i fylket i løpet av et år. Tallene er derfor ikke egnet til å si noe om bl.a. kvaliteten 
på helse- og omsorgstjenestene generelt. Hensikten med statistikken er å belyse hva pasienter, 
bruker og pårørende tar opp av problemstillinger med pasient- og brukerombudet og i hvilke 
tjenester disse gjelder.  
 
Nye henvendelser og problemstillinger for 2017, 2018 og 2019: 

 2017 2018 2019 

Nye henvendelser* 647 631 641 

Problemstillinger** 562 542 616 

* Nye henvendelser består av nye saker, enkle forespørsler og henvendelser med spørsmål utenfor ombudets mandat.  
** I nye saker registreres problemstillinger som pasienter, bruker og pårørende tar opp med ombudet. Tallet er lavere enn 
antall nye henvendelser og skyldes at det ikke registreres problemstillinger i henvendelser som gjelder forespørsler og 
utenfor ombudets mandat. 

 
Tabellen viser et stabilt tilfang av nye henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Nordland de tre 
siste årene. På landsbasis mottok pasient- og brukerombudene over 15 000 nye henvendelser i 2019. 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.  
De fleste henvendelser til pasient- og brukerombudet omhandler at pasienter, brukere og pårørende 
ikke er fornøyd med opplevelser de har hatt i helse- og omsorgstjenestene. Som figuren under viser 
det fortsatt flest henvendelser angående spesialisthelsetjenesten. 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet


5

Figuren under viser fordeling av henvendelser på hvilke tjenester i 2019 (i prosent).

Oversikten viser at 65% av problemstillingene gjaldt spesialisthelsetjenesten og 35 % omhandlet
kommunale helse- og omsorgstjenester. Sakene som omhandler kommunale helse- og
omsorgstjenester er ofte tid- og ressurskrevende der saksbehandler har mer omfattende kontakt og
oppfølging med klager og tjenestested, enn saker som gjelder spesialisthelsetjenesten.

I tillegg mottar pasient- og brukerombudet også henvendelser som ikke er klage på
behandling/tjenester, men er generelle forespørsler med bl.a. spørsmål om rettigheter og spørsmål
som er utenfor ombudets arbeidsområde.

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten
I 2019 ble det hos Pasient- og brukerombudet i Nordland registrert 390 nye problemstillinger
angående spesialisthelsetjenesten*. Diagrammet under viser fordeling av antall problemstillinger
fordelt på helseforetakene i fylket i tillegg til UNN. I tillegg var det 65 problemstillinger som
omhandlet andre sykehus/spesialisthelsetjeneste i andre deler av landet.

*Det registreres også nye problemstillinger hos andre pasient-og brukerombud på disse helseforetakene, men disse tallene
er ikke tatt med her.
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Figuren under viser de 5 kategorier/spesialiteter det fremmes flest problemstillinger om.

Det er flest problemstillinger om kirurgiske inngrep der det ofte stilles spørsmål om mulig svikt og
eventuell feilbehandling. I disse sakene er det ikke uvanlig at pasienten ikke har fått forventet positiv
effekt av operasjon eller at operasjonen har medført en opplevd forverring eller skade. Den nest
største kategoriene omhandler pasienter som opplever problemer i behandling av psykiske lidelser.
Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel på informasjon og reell
medvirkning i behandlingen, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal.

Deretter følger kategoriene indremedisin, onkologi og nevrologi. Ofte er det spørsmål om pasienten
har fått forsinket eller feil diagnose, og problemstillinger angående venting på å få behandling.
Spesielt innen kreftbehandling blir vi kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge
mellom utredning, diagnostisering og gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse
pasientene opplyser at de ikke har fått oppnevnt koordinator eller kontaktlege.

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene
I 2019 var ble det registrert 217 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Diagrammet under
viser antall problemstillinger fordelt på kommuner med lik eller mer enn 10 problemstillinger.
Fordelingen viser at det var flest henvendelser angående Bodø kommune, deretter Narvik, Rana,
Meløy, Vestvågøy og Vågan.
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Figuren under viser de kommunale tjenester det var flest registreringer på –fastlege, sykehjem,
helsetjenester i hjemmet og legevakt.

Fastlege
Det er flest henvendelser angående fastlege og dette bør sees i sammenheng med at det er stor
aktivitet i fastlegeordningen med mange pasienter og mange konsultasjoner. Pasienter tar opp
problemer med manglende og forsinkede henvisninger, diagnostisering, medisinering, og uenighet
om behandlingstiltak. Fastlegen er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og
dermed en viktig samarbeidsaktør for pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved
behov.

Sykehjem og helsetjenester i hjemmet
Det var totalt 60 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og
helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2019. Det er i hovedsak pårørende som tar
kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak lang saksbehandlingstid på
søknader, avslag på tjenester, manglende informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet
og klage på kvalitet i tjenestetilbudet.

Legevakt
Det var 10 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2019. Dette omhandler i hovedsak at
pasientene har opplevd å ikke blitt "tatt på alvor" og tatt inn til tilstrekkelig behandling. Ikke uvanlig
omhandler problemstillingene her at pasienter opplever at legen har for liten tid og at pasienten er
misfornøyd med å bli sendt hjem med informasjon om å ta kontakt med fastlege neste dag eller over
helgen. For liten tid til pasienten kan innebære en risiko for at riktig diagnose og behandling ikke blir
gitt til riktig tid.

Andre kommunale helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerombudet får også noen henvendelser angående andre kommunale helse- og
omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig
assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler ofte at
pasient/bruker ikke får tilstrekkelige tjenester eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god nok.
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5. Utvalgte tema 
Vi har valgt noen tema som vi spesielt ønsker å belyse i denne årsmeldingen. Temaene som 
omhandler informasjon og medvirkning, pårørende som ressurs og Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) er hentet fra pasient- og brukerombudenes felles årsmelding. De er like aktuelle for våre 
erfaringer i Nordland som det er for resten av landet. I tillegg har vi skrevet om et spennende 
prosjekt vi har i samarbeid med ungdomsrådet på Nordlandssykehuset HF, Bodø og om temaet 
psykisk helsehjelp og ungdom. Under pkt 5.4 omtaler vi en sak vi har bistått pasient og pårørende i 
en klage angående manglende trippeldiagnostikk med mistanke om brystkreft. Klagesaken har 
bidratt til endret behandlingspraksis. 
 

5.1 Prosjekt - Hvordan komme i kontakt med ungdom – samarbeid 
med ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF, Bodø   

 
Pasient- og brukerombudet i Nordland innledet høsten 2019 et samarbeid med ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset som førte til oppstarten av et prosjekt med økonomisk støtte fra 
helsedirektoratet. 
 
Bakgrunn for prosjektet var følgende:  

1. Pasient- og brukerombudet i Nordland trenger bedre kompetanse om ungdoms 
kommunikasjons- og informasjonskilder for å finne ut hvilke arenaer vi kan nå dem med våre 
tjenester. 

2. Vi vet for lite om hvor ungdommenes utfordringer ligger i møte med helse- og 
omsorgstjenesten, og hvordan pasient- og brukerombudet kan bistå dem.  

3. Vi ønsker å utvikle gode arbeidsmodeller sammen med brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene. Brukerne er her ungdom i alderen 16-24 år.   

4. Vi ønsker i større grad å jobbe systemisk for denne gruppen.  
 
Målsettingen i prosjektet: 
Pasient- og brukerombudet i Nordland ønsker å gjøre ombudsordningen bedre kjent for ungdom i 
alderen 16-24 år og legge til rette for at de på en bedre måte enn i dag kan ivareta pasient- og 
brukerrollen og få informasjon om sine rettigheter. 
 
Funn så langt:  
Samarbeidet med deltakerne fra ungdomsrådet har vært inspirerende og lærerikt. Vi skjønte tidlig at 
vår bruk av informasjon og kommunikasjonsløsninger ut til befolkningen i liten grad treffer ungdom.  
Dette har flere årsaker: 

• Ungdom bruker i stor grad sosiale medier for å innhente kunnskap. Vi er ikke på de arenaene 
som ungdom bruker.  

• Vår kommunikasjon med pasienter og brukere foregår i hovedsak pr. telefon. E-post, brev, 
oppmøte. Dette er kommunikasjonskanaler som mange ungdommer ikke benytter. 

• Ungdom ønsker ofte å være anonyme når de første gang tar kontakt. De kanaler vi 
kommuniserer på, ivaretar dette ønsket i for liten grad.  

• Ungdom ønsker raskt svar, dvs. i løpet av noen timer. Dette kan vi ikke imøtekomme i dag.  

• Ungdom leser sjelden brosjyrer. Språket i våre brosjyrer er vanskelig å forstå og lite 
gjenkjennbart for ungdom. Bildene på brosjyrene er med middelaldrende og eldre 
mennesker.  

 
Resultatene så langt i prosjektet har medført at vi er nå i gang med å utarbeide informasjonsmateriell 
som er mer tilpasset ungdom. Vi har også fått mer kunnskap om hvordan og hvilke arenaer ungdom 
søker etter informasjon om sykdom, helsetjenester m.m. En av arenaene er ung.no der vi vil få lagt ut 
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mer tilpasset informasjon om pasient- og brukerombudet rettet mot ungdom. I 2020 vil vi  utvide 
prosjektet til et samarbeid med Pasient- og brukerombudene i Troms og Finnmark. 
 

5.2 Psykisk helsehjelp og ungdom 
 

Under punkt 5.1 i årsmeldingen beskriver vi vårt "ungdomsprosjekt" der vi har fokus på å få mer 

informasjon om hvor ungdom henter informasjon om bl.a. helse og behandling, og hvordan vi som 

ombudsordning kan bli bedre kjent blant ungdom. Dette er basert på at vi registrerer få 

henvendelser i aldersgruppen 18 – 25 år. De henvendelser vi får angående ungdom med 

helseutfordringer kommer som regel fra foreldre, og ikke ungdommene selv. Vi har av de 

henvendelser vi får sett noen felles trekk. Dette er i forhold til området psykisk helsevern. De ønsker 

først og fremst å formidle sine erfaringer. Ikke alle ønsker å få hjelp til å klage. De formidler mangel 

på medvirkning og informasjon. De stiller spørsmål knyttet til medisinering, behandling og diagnoser. 

Der hvor de forsøker å ta dette opp erfarer de mer et forsvar av systemer og behandling ,- mer enn 

en dialog. De formidler at det er vanskelig når ikke der er god kjemi med behandler.  

Dette er for så vidt ikke utfordringer knyttet til bare ungdom. Det er spørsmål som går igjen i mange 

henvendelser til oss. Dette begrunner at vi må se på hvilken informasjon vi gir ungdom, om våre 

arbeidsformer gjennom mail, telefon og  oppmøte begrenser dem i å ta kontakt. Henvendelser vi har, 

viser at de inntar en aktiv rolle i samarbeidet med oss. Dette er i tråd med den mer aktive 

pasient/brukerrollen og utfordrer tradisjonell forståelse om hvem som er eksperten. Helse- og 

omsorgstjenester blir oppfordret til et samarbeid. Det samme gjelder for ombudsordningen. For 

noen er det snakk om hjelp i et langt livsløp, og kontroll over egne livsbetingelser er viktig.      

5.3 Informasjon og medvirkning 
 

Mangelfull eller dårlig informasjon og kommunikasjon er et element i svært mange av henvendelsene 

til pasient- og brukerombudet. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning både ved planlegging og gjennomføring av 

helse- og omsorgstjenestene. Dette forutsetter at pasienten/brukeren får tilstrekkelig og tilrettelagt 

informasjon.   

Informasjon er også nødvendig før du faktisk er blitt pasient. Mange kommuner sender ut brosjyrer i 

posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra kommunen når det 

gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. Kommunene bør på samme måte informere 

sine innbyggere om helse- og omsorgstjenestene.  

Språk og språkforståelse er avgjørende for forsvarlig behandling. Pasient- og brukerombudet er kjent 

med at anstrengt økonomi kan brukes som argument for ikke å bruke tolk. Likevel skal tolk brukes 

der det er behov, og det er viktig at helse- og omsorgstjenestene bruker "profesjonell" tolketjeneste 

og ikke eksempelvis bruker familiemedlemmer som tolk.  

Tilstrekkelig informasjon til pasient og pårørende når noe går galt, er fortsatt en mangelvare mange 

steder. Vi møter pasienter og pårørende som står tilbake i uvisshet og med ubesvarte spørsmål. 

Dette skaper unødvendige belastninger. En god samtale mellom behandler og pasient/pårørende kan 

gi nødvendige forklaringer og vise at tjenesten tar det som har skjedd på alvor og arbeider for å 
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hindre at det skjer igjen. I samtalen kan tjenestene også gi lovpålagt informasjon om rett til å varsle 

til Helsetilsynet, klage til fylkesmannen, kontakte pasient- og brukerombudet og til å søke erstatning. 

Vår erfaring er at slike samtaler også er viktig for helsepersonellet, da ingen går upåvirket fra 

uønskede alvorlige hendelser. 

5.4 Trippeldiagnostikk brystkreft Nordlandssykehuset HF. 
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland bistod klient i klagesak angående diagnostisering og 
behandling av brystkreft.  
 
Pasient ble i 2013 henvist til Nordlandssykehuset etter at hun hadde kjent en øm «motstand» i 
venstre bryst. Hun ble først undersøkt med mammografi og deretter fysisk undersøkt (palpasjon) av 
lege som i likhet med pasienten fant et fastere parti i venstre bryst. Pasienten ble så undersøkt med 
ultralyd som viste normalt kjertelvev uten tegn til mistanke om kreft eller annen patologi. Det ble 
ikke tatt vevsprøve. Begrunnelsen fra røntgenavdelingen var at de ikke tok vevsprøve når det ikke ble 
sett noe unormalt verken ved mammografi eller ultralyd, og henviste derfor ikke pasienten videre til 
kirurg for vurdering. 
 
I 2016 fikk pasienten smerter i rygg og hofte, og ved undersøkelse i MR røntgen fant man tegn til 
kreft med spredning. Etter nærmere utredning viste det seg at pasienten hadde fått brystkreft i 
samme område som ble undersøkt i 2013, og kreftsykdommen hadde spredd seg. Pasienten døde 
som følge av kreftsykdommen i januar 2019. 
 
Saken ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for vurdering av mulig pliktbrudd. Fylkesmannen fant at 
Nordlandssykehuset ikke hadde gitt pasienten forsvarlig behandling. Fylkesmannen viser i sin 
avgjørelse til at den helsefaglige normen er at kvinner over 35 år som oppdager kul i brystet, skal 
utredes inntil kreft er bekreftet eller avkreftet. Trippeldiagnostikk er standard utredning og består av 
klinisk undersøkelse, bildeundersøkelser (mammografi og eventuelt ultralyd) og biopsi/histologi 
(vevsprøve). Det burde derfor vært tatt vevsprøve av kulen i brystet. 
 
Nordlandssykehuset var ikke enig i fylkesmannens vurdering og fylkesmannen innhentet flere 
sakkyndige vurderinger i saken. Disse støttet Fylkesmannens avgjørelse. Nordlandssykehuset har nå 
endret sine rutiner med bakgrunn i saken. 
 
Etter avgjørelsen fra Fylkesmannen stilte vi spørsmål til Nordlandssykehuset: "Hva med de kvinnene 
som "bare" hadde fått bildeundersøkelse og klinisk undersøkelse – og som eventuelt burde hatt 
trippeldiagnostikk med uttak av vevsprøve?", slik som kvinnen vi hadde hjulpet med klage til 
Fylkesmannen.  Vi sendte brev til Nordlandssykehuset i august 2018 og spurte om hvilken oppfølging 
de ville gi til tidligere pasienter som ble vurdert etter den "gamle" praksisen som Fylkesmannen 
hadde vurdert som uforsvarlig. Følgende spørsmål ble stilt: 
 

1. Vil Nordlandssykehuset gjøre undersøkelser for å kartlegge om det er andre pasienter som 
har gått glipp av standard primærbehandling for brystkreft ved Nordlandssykehuset? 

2. Hvis svaret er ja, hva gjør dere i forhold til disse pasientene? 
 
Nordlandssykehuset ønsket ikke å svare før saken var ferdigbehandlet hos Fylkesmannen og svarte 
derfor i brev datert 16.10.2019 at de jobber systematisk for å forbedre sine tjenester for pasientene. 
De har endret sine prosedyrer etter ovennevnte klagesak og innført en lavere terskel for biopsi samt 
forbedret informasjonen til pasientene om å ta ny kontakt med fastlege ved fortsatte plager.  
 
Som svar på våre spørsmål har de vurdert om de skal eller kan vurdere mulige oversette maligne 
funn bakover i tid. De kunne gjøre dette ved å gå gjennom alle kliniske henvisninger og reinnkalt alle 
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henvist for kul i brystet uten funn ved mammografi/ultralyd og som ikke har gått videre til screening. 
De har også vurdert å systematisk gå gjennom alle bildene som har blitt vurdert som benigne. Ut fra 
at dette vil ta store ressurser bort fra behandlingen av dagens pasienter, og at dette vil ha liten 
nytteverdi, har de bestemt å ikke sette i gang ytterligere tiltak overfor denne pasientgruppen. 
Nordlandssykehuset antar at kvinner med forverrede plager har tatt ny kontakt og derfor allerede 
blir fulgt opp med behandling. 
 
Pasient- og brukerombudet har forståelse for at en nærmere granskning vil være så ressurskrevende 
at det kan gå ut over dagens kapasitet for behandling av denne pasientgruppen. Saken viser at en 
klage kan bidra til en grundig gjennomgang av behandlingspraksis – og i dette tilfellet til å endre 
praksis. 
 

5.5 Pårørende – en uvurderlig ressurs, men med manglende klagerettigheter 
 
Ofte er henvendelsene til pasient- og brukerombudet fra pårørende til pasienter og brukere. Enkelte 
har kun spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.  
 
Pårørende er en svært viktig, og helt nødvendig ressurs, både for den enkelte som har behov for 
hjelp, og for samfunnet som sådan. Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et 
gode for pasienten og som kan forebygge uønskede hendelser.  
 
Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer 
med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudet erfarer at både helse- og omsorgstjenestene og 
pårørende selv har mangelfull kunnskap om dette, og dermed får ikke alle pårørende den 
informasjon og hjelp de har krav på og trenger. 
 
Pårørende er opptatt av: 

• God informasjon og mulighet for medvirkning,  

• Avlastningsmuligheter 

• Å bli lyttet til. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og 
omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 
Denne veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges. 
 
I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene 
er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre 
pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Der pasienten ikke er 
samtykkekompetent kan det likevel oppstå utfordringer for pårørende å bistå med klage på vegne av 
pasienten. 
 
Høsten 2019 var det en rettssak i Møre og Romsdal der blant annet pårørendes rett til å klage på 
vegne av myndig pasient som ikke var samtykkekompetent et tema. Reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven viser til at pårørende ikke har selvstendig klagerett på vegne av pasient uten 
samtykkekompetanse med mindre det foreligger fullmakt fra pasient. Dette kan være problematisk 
der pasienten ikke har vært i stand til å gi fullmakt og der det ikke er oppnevnt verge. Da er det i 
praksis "ingen" som kan ivareta klageretten for pasienten. Pårørende gikk i denne saken så langt som 
å ta saken til retten og fikk innvilget partsrettigheter gjennom tvisteloven – og fikk fremmet klage på 
vegne av pasienten. Etter erfaringene fra denne saken sendte pasient- og brukerombudet et brev til 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
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Helsedirektoratet med forespørsel om ny lovfortolkning av pårørendes klagerettigheter etter 
avgjørelsen i rettssaken. Vi har foreløpig ikke fått svar på denne henvendelsen.  

5.6 Brukerstyrt personlig assistanse - BPA 
 
Formålet med BPA-ordningen, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre 
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har 
BPA-ordningen vært en individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for 
personlig assistanse. Denne ordningen handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser 
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. 
 
Sakene pasient- og brukerombudet mottar om BPA-ordningen omhandler både avslag på retten til 
BPA og omfang av antall timer. Det dreier seg om vurdering av behov, spørsmål i tilknytning til det å 
være arbeidsleder og kontroll med antall timer. I flere saker ser vi at det er store sprik mellom det 
behov brukeren melder og det tilbudet kommunen vurderer er tilstrekkelig. 
  
Noen vedtak er kompliserte å forstå. Enkelte vedtak er så detaljerte at de teller på minuttet hvor lang 
tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn til brukerens varierende dagsform eller 
uforutsette hendelser. Vår erfaring er at ordningen med BPA har uønskede variasjoner mellom 
kommuner når det gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA-ordningen sees i 
sammenheng med andre tjenester. 
 
BPA omhandler praktisk bistand. En del av brukerne har også fått helsetjenester inn i ordningen. Her 
har vi sett en del utfordringer i forhold til å sikre forsvarlighet, da vedtakene har vært mangelfulle. 
Ombudet minner om at det er kommunens ansvar å sikre at ordningen og innholdet i tjenestene er 
forsvarlig. 
 
Vi er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Dette kan 
ha sammenheng med hvilken tjenesteleverandør som kommunen har inngått avtale med, men også i 
hvilken grad kommunene ser BPA-ordningen i et likestillingsperspektiv. 
 
BPA-ordningen er av vesentlig betydning for mange personer med stort hjelpebehov. Erfaringene 
våre er at ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer formålet om uavhengig liv, likeverd og frihet. 
Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av brukerens bostedskommune. 
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Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud  
§ 8-1.Formål 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 

 
§ 8-2.Arbeidsområde og ansvar for ordningen 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets 
arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Ett av pasient- og brukerombudene skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Dette ombudet 
skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling 
og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker og følge med på 
hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av tjenester. 

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

 
§ 8-3.Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten, den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten 
på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. 
 

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den 
som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 

 
§ 8-4.Behandling av henvendelser 

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til 
behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt 
seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

 
§ 8-5.Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger 

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de 
opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende 
anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. 
 

§ 8-6.Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler 
Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 

spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

§ 8-7.Pasient- og brukerombudets oppgaver 
Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og 

veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet 

av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. 
Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 

arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv 
hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at 
disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 
 

§ 8-8.Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 

brukerombud. 
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  i Nordland 

 

 
  Postadresse: Postboks 212 Skøyen 

   0213 Oslo 

 

  Besøksadresse: Moloveien 12 

   8003 Bodø 

  

  Telefon: 75 56 66 70 

   

  E-post:  nordland@pobo.no 

 

  Hjemmeside:  www.pobo.no 
 
 

Følg Pasient- og brukerombudet i Nordland på Facebook  



Fra: Pasient- og brukerombudet i Nordland 
<Pasientombudet.Nordland@pasientogbrukerombudet.no> 

Sendt: torsdag 12. mars 2020 15:10 
Til: Alstahaug kommune; Andøy kommune; Beiarn kommune; Bindal 

kommune; Bodø kommune; Brønnøy kommune; Bø kommune; Dønna 
kommune; Evenes kommune; Postmottak; Flakstad kommune; Gildeskål 
kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no); Grane kommune; Hadsel 
kommune; Hamarøy kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes 
kommune; Herøy kommune; Leirfjord kommune; Lurøy kommune; 
Lødingen kommune; Meløy kommune; Moskenes kommune; Narvik 
kommune; Nesna kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; Røst 
kommune; Saltdal kommune; Sortland kommune; Steigen kommune; 
Sømna kommune; Sørfold kommune; Tjeldsund kommune; Træna 
kommune; Vefsn kommune; Vega kommune; Vestvågøy kommune; 
Vevelstad kommune; Værøy kommune; Vågan kommune; Øksnes 
kommune; post@nfk.no 

Emne: Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Vedlegg: Årsmelding 2019 Pasient og brukerombudet i Nordland.pdf 
 
Til kommunene i Nordland og Nordland Fylkeskommune 
 
Vedlagt følger Pasient- og brukerombudets årsmelding 2019 – se vedlegg. 
 
Vi oppfordrer til at årsmeldingen legges frem for eldrerådene og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse (både kommunalt og fylkeskommunalt), kommunale utvalg som behandler 
saker innen helse og omsorg, formannskap og kommunestyre/bystyre. 
 
Hvis det er spørsmål/kommentarer til innholdet i årsmeldingen, ta gjerne kontakt med 
undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
 
 

 
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Besøksadresse: Moloveien 12, 8003 BODØ 
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO 
Tlf. 75 56 66 70 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/nordland 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jCOXD-00053P-4e&i=57e1b682&c=iJwMx6FtoluO7HuPd24IPkwuzX4LsHzBNKJJVci2CKc8sW57tMPdx3nExqg884vvhw2TjlC2Dt4DddZtQ7rjP3qBCTSjVlJuIRhPqIXU8mee6bxSsCo97QxdzxlqNulIghNeaKW8KQ0hYgx-EtuEVWi0g9cEkg55qL0zimNKunZ-opYlzFAzyPqZn5gmF_KxElDP8TjqkDmKlojkwOtwVXZ40rIhxNnYNugIrNdj1SMrrj8ltlq_lSLSHvYRqv-5TP8W7XvQ2SahcmtKnbrp7w


 
 

 
 
   

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.02.2020 
Vår ref:  18/04003-11 
Deres ref:     

 

DMF oversender årsrapport for vannovervåkning ved Sulitjelma 
Bergverk 2019 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) oversender 
årsrapport med resultater for vannovervåkning ved Sulitjelma Bergverk 2019. 
 
I henhold til krav fra Miljødirektoratet (datert 06.12.2016), skal miljøtilstanden i 
vannforekomster ved Sulitjelma Bergverk overvåkes årlig for å sikre at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om muligheten for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. 
Iht. prøvetakingsprogram tas det biotaprøver hvert 3. år. Dette ble sist gang utført i 
2018. Prøveresultatene for 2019 viser kjemisk tilstand, og tilstand for de 
vannregionspesifikke stoffene (dvs. tungmetaller, deriblant kobber) for de enkelte 
prøvestasjonene rundt Sulitjelma Bergverk. 
 
Stedegne grenseverdier  
Miljødirektoratet ga i 1990 NFD pålegg om at vannet når det forlater Langvannet ved 
Hellarmo ikke skal ha en kobberkonsentrasjon som overstiger 10 µg/l. 
 
Prøveresultatene for 2019 viser at den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen ved 
Hellearmo (prøvepunkt S2) var på 20,8 μg/l. Dette betyr at den stedegne 
grenseverdien for Langvatn på 10 μg/l satt av Miljødirektoratet ikke overholdes i 2019. 
Sammenstilling av historiske data fra Hellarmo viser en svak reduksjon i 
kobberkonsentrasjon fra 1990 til 2019, med relativt store årstidsvariasjoner i 
konsentrasjoner for tungmetaller i hele måleperioden (1990-2019). 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Wenche Johnsson Lise Risstad 
fung. seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lise Risstad 

 

Ladebekken 50 
Postboks 3021 Lade 
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WEB www.dirmin.no  
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SWIFT DNBANOKK 
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Sammendrag
Sulitjelma Gruber ble startet i 1887 og driften ble lagt ned i 1991. Det har vært flere større og mindre gruver i
området rundt Langvatnet med utvinning av svovelkis, kobberkis og sinkblende i gruvene. Hovedresipienten
for avrenning fra gruvedriften er Langvatnet. Vannet i Langvatnet er tilført mye kobber, sink, jern og
aluminium fra Grunnstollen og via en rekke tilløpselver fra de andre gruvefeltene i Sulitjelma.

I henhold til pålegg fra Miljødirektoratet (datert 06.12.2016) skal miljøtilstanden i vannforekomster ved
Sulitjelma gruver overvåkes årlig for å sikre at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om muligheten for å
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand.

Avrenning fra gruvesystemet til Sulitjelma Bergverk er representert ved prøvestasjon S1A som måler
vannkjemien i Grunnstollen. Vannprøvene fra S1A viser gjennomgående høye konsentrasjoner av
tungmetaller i hele 2019. Gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i 2019 i vann fra Grunnstollen lå på 13409
µg/l, med en pH på 3,1. Når vannet ledes fra Grunnstollen og ut i elva Giken (stasjon S1B), synker
kobberkonsentrasjonen til 2304 µg/l og pH øker til 6,8. I tillegg til vannkjemien i Giken overvåkes
vannkjemien i elvene Galmi (S3), Lomi (S8), Balmi (S5) og Furuhaugbekken (S4), som alle har utløp i
Langvatn. Vannkjemien i Lomi og Galmi tilfredsstiller tilstandsklasse II (god) iht. veileder 02:2018 for kobber,
sink og kadmium ved alle prøvetakninger i 2019. Vannkjemien i Balmi (S5) viser lavt innhold av sink og
kadmium, med noe forhøyede kobber konsentrasjoner for prøvetakningene i mai i likhet med 2018.
Furuhaugbekken har derimot gjennomgående høye konsentrasjoner av kobber og lav pH ved alle
prøvetakninger i 2019. Flere av vassdragene i Sulitjelma er regulert noe som vil kunne påvirke fortynningen
av avrenning fra gruvene og igjen bidra til årstidsvariasjoner.

Vannkjemien i Langvatn overvåkes på stasjon S2, som ligger ved Hellarmo ved utløpet av Langvatn. I 2019
var gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i S2 på 20,8 µg/l. Dette betyr at den stedegne grenseverdien for
Langvatn på 10 µg/l satt av miljødirektoratet, ikke overholdes i 2019. Det er utført en sammenstilling av
historiske data på vannkjemi ved punkt S2 fra 1990 og frem til dag. Sammenstillingen viser en svak
reduksjon i kobberkonsentrasjon fra 1990 til 2019, med relativt store årstidsvariasjoner i konsentrasjoner for
tungmetaller i hele måleperioden

Overvåkning av vannkjemien i 2019 tyder på at hoved-bidraget til kobber i Langvatn kommer fra
Grunnstollen/Giken, sammen med Furuhaugbekken. Vannmengdene fra Giken og Grunnstollen er ansett
som vesentlig høyere en Furuhaugbekken. Basert på resultater fra vannovervåkning i 2019, antyder det at
hovedmengden tungmetaller, inkludert kobber, blir tilført Langvatn fra Grunnstollen via Giken.

Det kan også være betydelige bidrag fra andre bekker og gruveområder som ikke overvåkes ved dagens
overvåkningsprogram. Både Klarabekken og Granheimsbekken blir tilført gruvevann fra respektivt Sigridfeltet
og jacobsbakken gruver. Det eksisterer også et utløp av gruvevann til Langvatnet fra Sagmoen gruver via
Avilon. I tillegg til definerte gruveavløp er det områder med deponier og avgangsmasser som vil ha diffus
overflateavrenning til Langvatnet. Det er også sannsynlig at sedimentene i Langvatnet er såpass forurenset
med spesielt kobber, at sedimentene i seg selv er en kilde til forurensning i vannfasen til Langvatnet.

Miljøtilstanden i ved Sulitjelma gruver overvåkes årlig for å sikre at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
muligheten for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Med grunnlag i resultatene fra 2019, er kjemisk
tilstand og tilstand for de vannregionspesifikke stoffene for de enkelte prøvestasjonene ved Sulitjelma
oppsummert i tabellen under.
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For klassifisering av kjemisk tilstand benyttes kun tungmetaller som står i listen over prioriterte stoffer i

vannforskriften (kadmium, bly, kvikksølv og nikkel). Andre tungmetaller som sink og kobber inngår normalt i

klassifiseringen av økologisk tilstand. Da det ikke er tatt biotaprøver i 2019 er det ikke utført klassifisering av

økologisk tilstand, kun tilstand for vannregionspesifikke stoffer.

Stasjon Lokalisering Kjemisk tilstand Tilstand vannregionspesifikke

stoffer

Økologisk tilstand

* S1A Grunnstollen Ikke klassifisert Ikke klassifisert Ikke klassifisert

S1B Giken, nedstrøms Grunnstollen Ikke god Svært dårlig Ikke klassifisert

S1C Giken, oppstrøms Grunnstollen God Svært dårlig Ikke klassifisert

S2 Hellarmo, utløp Langvatnet God Svært dårlig Ikke klassifisert

S3 Galmi, referanse God God Ikke klassifisert

S4 Furuhaugbekken Ikke god Svært dårlig Ikke klassifisert

S5 Balmi, nedstrøms fylling God Dårlig Ikke klassifisert

S8 Lomi God God Ikke klassifisert

S10 Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva God God Ikke klassifisert

S13 Øvervatnet, utløp God Dårlig Ikke klassifisert

S14 Nervatnet God Svært dårlig Ikke klassifisert

* Prøvestasjon S1A er ikke en vannforekomst, men en vannkum med utløp av gruvevann.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har etter fullmakt fra Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) forvalteransvar for gruverom ved Sulitjelma Bergverk i Fauske kommune. Dette 
omfatter oppfølging av pålegg om overvåkning etter vannforskriften som Miljødirektoratet har gitt NFD (datert 
06.12.2016). 

I henhold til pålegg fra Miljødirektoratet (datert 06.12.2016) skal miljøtilstanden i vannforekomster ved 
Sulitjelma Bergverk overvåkes årlig for å sikre at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om muligheten for å 
oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Miljømål for overflatevann i Vannforskriften er gitt i § 4: Tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 
skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.  
 
NIVA utførte vannovervåkning på vegne av Bergvesenet/DMF ved Sulitjelma gruveområde fra 1973 frem til 
høsten 2013, da COWI fikk oppdraget fra DMF. Fra 1993 har det foregått systematisk overvåkning av 
prøvestasjonen «Hellarmo, utløp Langvatnet». COWI etablerte deretter et nytt overvåkningsprogram i 
henhold til krav i vannforskriften, og utførte vannovervåkningen på vegne av DMF. Overvåkningsprogrammet 
utarbeidet av COWI ble tatt i bruk fra 2015. I 2018 fikk Norconsult oppdrag av DMF med oppfølgingen av 
pålegg fra Miljødirektoratet, og utfører vannovervåkningsprogrammet på vegne av DMF fra høsten 2018. 
Vannovervåkningen utføres på vegne av Bergvesenet/DMF som er prosjekteier. Figur 1 under viser bilde av 
noe av den gjenstående bygningsmassen etter driften av Sulitjelma gruver. 
 

 

Figur 1. Gjenstående bygningsmasser fra gruvedriften for Sulitjelma gruver (foto: Øistein Preus Hveding). 
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1.2 Sulitjelma gruveområde

Sulitjelma Gruber (nå Sulitjelma Bergverk) ble startet i 1887, og driften ble lagt ned i 1991. Det har vært flere
større og mindre gruver i området rundt Langvatnet med utvinning av kobberkis, sinkblende og svovelkis.

Hovedresipienten for avrenning fra gruvedriften er Langvatnet. Vannet i Langvatnet er tilført mye kobber,
sink, jern og aluminium fra Grunnstollen og via en rekke tilløpselver fra de andre gruvefeltene i Sulitjelma.
Tidligere bunndyrprøver har påvist en svært fattig bunndyrfauna.

Det ble i 1990 satt krav av Miljødirektoratet om at kobberkonsentrasjonene når vannet forlater Langvatn ved
Hellarmo ikke skal overstige 10 µg/l. Miljødirektoratet har videre gitt DMF pålegg om å vurdere behovet for å
gjennomføre nye tiltak i området for å overholde denne grensen (NGI 2018).

Figur 2. Bildet viser utløpet av den sterkt forurensede elva Giken til Langvatnet i Sulitjelma (foto: Øistein Preus Hveding).
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1.3 Overvåkningsprogram 

Kontrollen av forurensningen fra gruveområdene er i gjeldende overvåkningsprogram betraktet som 
tiltaksbasert overvåkning i henhold til Vannforskriften (COWI 2016). Tiltaksbasert overvåking skal utføres 
med sikte på å fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene. Videre 
skal tiltaksrettet overvåkning synliggjøre eventuelle endringer i tilstanden etter gjennomføring av tiltak. Alle 
prioriterte stoffer og alle andre forurensende stoffer som slippes ut i betydelige mengder skal overvåkes. I 
tillegg skal de biologiske kvalitetselementene som er mest følsomme for de belastningene 
vannforekomstene er utsatt for overvåkes. Vannprøvene tas som enkeltprøver 4 ganger pr. år for alle 
stasjoner utover to av stasjonene, S1A og S2, som blir prøvetatt hver måned. Frekvensen øker til 12 ganger 
pr. år for alle prøvetakningsstasjoner når det gjennomføres biologiske undersøkelser (hvert 3. år). Det ble i 
2018 gjennomført biologiske undersøkelser, og i 2019 er det kun tatt vannprøver. Det skulle derfor bli tatt 4 
runder med vannprøver i 2019, med unntak av stasjon S1A (grunnstollen) og S2 (Hellarmo, utløp 
Langvatnet) som skulle prøvetas månedlig. På grunn av varierende værforhold og tilgjengelighet for 
prøvestasjoner, ble det i 2019 prøvetatt i henhold til Tabell 1. 

Tabell 1. Prøvestasjonene og prøvetakingstidspunkt for overvåkning av avrenning fra Sulitjelma gruveområder i 2018. 

Prøvetstasjonene Nummer Vannprøve/ 

vannføring 

Kommentar 

Grunnstollen S1A Vannprøve 

Månedlig 

Vannføring 

Vannprøven tas fra gruvevann 

Giken, nedstrøms 

Grunnstollen 

S1B Vannprøve 

4 ganger pr år 

Stasjonen er i Giken elv etter innblanding av gruvevann fra 

Grunnstollen 

Giken, oppstrøms 

Grunnstollen 

S1C Vannprøve 

4 ganger pr år 

Prøvestasjonen er i Giken elv før innblanding av gruvevann fra 
Grunnstollen og er å betrakte som en referansestasjon 

Hellarmo, utløp 

Langvatnet 

S2 Vannprøve 

Månedlig 

Stasjonen er i utløpet til Langvatnet. Stasjonen er å betrakte som 

hovedstasjon 

Galmi, referanse S3 Vannprøve  

4 ganger pr år 

Dette er en referansestasjon for vannkjemi og biota 

Furuhaugbekken S4 Vannprøve 

4 ganger pr år 

Liten bekk som drenerer fra gruveområdet ved Furuhagen gruve 

Balmi, nedstrøms 

fylling 

S5 Vannprøve 

4 ganger pr år 

Stasjonen er plassert i Balmi elven 

Lomi S8 Vannprøve 4 

ganger pr år 

Stasjonen er plassert i Lomi elven 

Sjønståelva, 

nedstrøms 

Tverrelva 

S10 Vannprøve 

4 ganger pr år 

Stasjonen er plassert i Sjønståelva 

Øvervatnet, utløp S13 Vannprøve  

4 ganger pr. år 

Stasjonen er plassert ved utløp Øvervatn 

Nervatnet, utløp S14 Vannprøve  

4 ganger pr. år 

Stasjonen er plassert ved utløp Nervatnet 

 

Vannprøvene analyseres for en rekke parametere. Analyseparameterne som er inkludert i analysepakken 
«Gruvevann 1» som bestilles hos ALS Laboratory er vist i Tabell 2. Alle punkter med unntak av S13 og S14 
analyseres for parameterne oppgitt i Tabell 2. S13 og S14 analyseres kun for kobber, sink, aluminium, 
ledningsevne og pH, dette er iht. overvåkningsprogrammet (COWI 2016). 
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Tabell 2: Oversikt over analyseparameterne som er inkludert i «Gruvevann 1» hos ALS Laboratory. 

Gruvevann 1 

Metaller Andre parametere 

Ca, Fe, K, Mg, Na, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Zn, V, Si, Cl 

Turbiditet, pH, ledningsevne, DOC, SO4, NO3, N-total, 
P-total, Ortofosfat, Alkalinitet (pH 4,5), alkalinitet (pH 
8,3), Al (reaktivt), Al (ikke-labilt) og Al (labilt) 

 

Figur 3 viser et oversiktskart over Sulitjelma Bergverk. I kartet er gruvene vist i rosa, plassering av gruver er 
basert på kart fra NGI sin sluttrapport fra 2018 (NGI 2018). Nedbørfelt basert på en digital terrengmodell er 
vist med blå strek. Prøvestasjoner er vist med grønn prikk. Vassdraget er regulert, og krafttunneler med 
innløp og utløp er vist i kartet. Legg spesielt merke til krafttunnelen som leder vann fra Langvatn til 
Øvervatnet. Denne tunnelen leder potensielt forurenset vann fra utløpet av Langvatn forbi Sjønståelva og inn 
til Øvervatnet. Målestasjonene ved nær utløpet til Langvatnet ligger oppstrøms krafttunnelen slik at 
resultatene viser hva som eventuelt føres til Øvervatnet. 

Figur 4 viser et kartutsnitt rund over plassering av gruvene og overvåkningsstasjoner rundt Hannabakken 
gruvene. Et flytskjema som viser kilder med avrenning, prøvestasjoner og resipienter er vist i figur 5. 
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Figur 3. Oversiktskart over Sulitjelma Bergverk, med plassering av gruver iht. NGI sin sluttrapport fra 2018 i rosa, prøvestasjoner er viset med grønn prikk
og nedbørsfelt er vist med blå strek. Krafttunneler iht. NVE med innløp og utløp er vist i kartet.
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Figur 4. Kartet viser plassering av gruvene nærmest Giken ved Sulitjelma Bergverk i rosa og prøvetakningsstasjoner rundt gruvene i grønt.
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Figur 5. Overordnet flytskjema over kilder, prøvestasjoner og resipienter/vannforekomster i forbindelse med påvirkning fra Sulitjelma gruver.
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2 Metode

2.1 Vannprøver

Prøvetaking

Vannprøvetaking knyttet til gruvene i Sulitjelma gjennomføres av Kjell Sture Hugaas, som er engasjert lokalt
av DMF. Han har gjennomført all vannprøvetaking knyttet til overvåkningsprogrammet. Vannprøvene
oppbevares i egnet prøvetakningsemballasje, og filtreres (0,45 µm) i felt før analyse av metaller. Alle
vannprøver analyseres med akkrediterte analyser ved ALS Laboratory Group Norway AS.

Detaljer rundt prøvetakningsstasjonene er vist i faktaarkene i kapittel 6

Det ble ikke gjennomført biologiske undersøkelser i 2019, og det skulle derfor iht. overvåkningsprogrammet
bli tatt kvartalsvis vannprøver i 2019, med unntak av S1A og S2 som skulle prøvetas månedlig. På grunn av
varierende værforhold og tilgjengelighet for prøvestasjoner ble det i 2019 prøvetatt i henhold til tabell 3.

Tabell 3. Prøvetakingstidspunkt for vannprøver i 2019.

Prøvetakningspunkt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

S1 - Grunnstollen x x x x x x x x x x x

S1B - Giken, nedstrøms Grunnstollen x x x x x

S1C - Giken, oppstrøms Grunnstollen x x

S2 - Hellarmo, utløp Langvatnet x x x x x x x x x x x

S3 - Galmi, referanse x x x

S4 - Furuhaugbekken x x

S5 - Balmi, nedstrøms fylling x x x

S8 - Lomi x x x

S10 - Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva x x x x x

S13 - Øvervatnet, utløp x x x x

S14 - Nervatnet x x x x

Analyser og akkreditering

Alle vannprøver er analysert ved ALS Laboratory Group Norway AS. ALS er akkreditert for alle de aktuelle
analysene med unntak av totalt reaktivt fosfor (P-ORTO), da det ikke foreligger noen enhetlig, standardisert
metode for analyse av denne parameteren. I de fullstendige analyserapportene lagt ved som vedlegg for
vannprøver er det en oversikt over hvilke metoder ALS har benyttet for å analysere de ulike fysisk-kjemiske



Overvåkning av gruvepåvirkede vassdrag ved Sulitjelma
Årsrapport 2018
Oppdragsnr.: 5184157 Dokumentnr.: 04 Versjon: J03

2019-04-01 | Side 14 av 60

parameterne. Det er noen analyser som ikke er akkrediterte på grunn av tiden det tok å få analysene til
laboratoriet. Disse er merket i sammenstillingen av analyseresultatene i vedleggene.

I 2017 og første halvdel av 2018 ble metallprøvene analysert for både filtrert og ufiltrert. Filtrering skjer
utelukkende i felt. Dette ble gjort for å ha et sammenligningsgrunnlag for filtrerte og ufiltrerte prøver, da
metaller ble analysert på ufiltrert vann frem til 2017. Siste halvdel av 2018 ble kun de filtrerte metallprøvene
analysert. I 2019 ble alle metallprøvene filtrert i felt. For sammenstilling av historisk data er det benyttet
filtrerte prøver der det er tatt både filtrerte og ufiltrerte prøver.

Metaller - tilstandsklasser og grenseverdier

Miljødirektoratet publiserte i 2018 ny veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (veileder 02:2018,
Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver) (Direktoratsgruppen
2018). Klassegrensene representerer en forventet økende grad av skade på organismesamfunnet blant
annet i vannsøylen, se tabell 4 (Direktoratsgruppen 2018). Metallene med størst påvirkning fra
gruveaktiviteten er tatt med i tabell 5. Ellers henvises det til Miljødirektoratet sin veileder 02:2018 for
resterende grenseverdier.

Tabell 4. Klassifiseringssystem for vann og sediment (Direktoratsgruppen 2018). AF: en sikkerhetsfaktor som blir lavere
jo flere forskjellige organismer stoffet er testet på. AA-QS: årlig gjennomsnitt av miljøkvalitetsstandarden som beskyttelse
for kronisk eksponering. MAC-QS: maksimal verdi av miljøkvalitetsstandarden for beskyttelse mot akutt eksponering.
PNECakutt: akutt toksiske effekter ved korttidseksponering.

Tilstandsklasse I
Svært god

II
God

III
Moderat

IV
Dårlig

V
Svært dårlig

Beskrivelse av
tilstand

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske
effekter

Kroniske effekter
ved langtids-
eksponering

Akutt toksiske effekter
ved

korttidseksponering

Omfattende
toksiske effekter

Øvre grense
styres av

Øvre grense:
Bakgrunn

Øvre grense:
AA-QS, PNEC

Øvre grense:
MAC-QS, PNECakutt

Øvre grense:
PNECakutt*AF

Tabell 5. Tilstandsklasser for ferskvann [µg/l] for de mest relevante parameterne (Veileder M-608 2016).

Parameter I

Svært god

II

God

III

Moderat

IV

Dårlig

V

Svært dårlig

Kobber 0,3 7,8 7,8 15,6 >15,6

Sink 1,5 11 11 60 >60

Kadmium*

CaCO3 < 40 mg/L)

CaCO3 40- < 50 mg/L

CaCO3 50- < 100 mg/L

CaCO3 100 - < 200 mg/L

CaCO3 2 0 0 m g/L

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0, 0 8

0,08

0,09

0,15

0,25

0, 4 5

0,45

0,6

0,9

1,5

4, 5

4,5

6,0

9,0

15

>4,5

>4,5

>6,0

>9,0

>15

*Kadmium toksisitet er avhengig av vannets hardhet målt i ekvivalent konsentrasjon av CaCO3.
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Deteksjonsgrensene til noen av parameterne som analyseres på laboratoriet er for noen parametere høyere
enn grenseverdiene for klassegrense I. Derfor vil de parameterne som er lavere enn deteksjonsgrensen,
men er høyere enn klassegrensen for klasse I, bli registrert som klasse I da den ikke ble detektert. Dette
gjelder for eksempel for kadmium.

Deteksjonsgrenser og gjennomsnittsverdier
Deteksjonsgrensene til noen av parameterne som analyseres på laboratoriet er for noen parametere høyere
enn grenseverdiene for klassegrense I. For parameterne der konsentrasjonen er lavere enn
deteksjonsgrensen, og deteksjonsgrensen er høyere enn klassegrense I, vil parameterne klassifiseres som
klasse II. Dette gjelder for eksempel for kadmium.

For parametere der det ikke er påvist verdier høyere enn deteksjonsgrensen, vil disse parameterne tilegnes
en verdi lik halvparten av deteksjonsgrensen ved utregning av gjennomsnittsverdier.

Stedegne grenseverdier
Miljødirektoratet utpekte i 1988 ti gruveområder i Norge med behov for videre oppfølging og tiltak, deriblant
Sulitjelma Bergverk. Samtidig ble det stilt krav til at kobberinnholdet i hovedresipienten nedstrøms
gruveområdet ikke skal overstige 10 µg/l. For Sulitjelma Bergverk betyr dette at kobberkonsentrasjonene
ikke skal overskride 10 µg/l i Langvatnet (stasjonene S2).

Kilde- og nærstasjoner
Vannforskriften angir hvordan vannforekomster i Norge skal overvåkes og hvordan tilstanden skal
klassifiseres. Overvåkingsstasjoner som skal inngå i klassifiseringen skal representere tilstanden i hele
vannforekomsten. Det er derfor ikke satt en kjemisk tilstand for kildestasjoner som representerer utslipp fra
gruvene. For Sulitjelma Bergverk er S1A (Grunnstollen) kildestasjon og altså ikke klassifisert. Nær-stasjoner
for overvåking av en virksomhets utslipp kan også unntas fra tilstandsklassifisering av vannforekomsten.
Nærstasjoner er overvåkings-stasjoner plassert innenfor et influensområde ved et utslippspunkt hvor det
forventes en viss påvirkning fra utslippet. For at en prøvetakningsstasjon skal kunne defineres som
nærstasjon må den være innenfor 200 meter fra utslippspunktet for gruvevann. Da det ikke er noen
overvåkningsstasjoner innenfor 200 meter fra utslippspunktet av gruvevann er det kun kildestasjonen hvor
det ikke er satt kjemisk tilstand.

2.2 Klassifisering av kjemisk tilstand

For klassifisering av kjemisk tilstand benyttes kun parametere som står i listen over prioriterte
stoffer i vannforskriften. Kjemisk tilstand er derfor satt basert på konsentrasjonen av kadmium, bly,
kvikksølv eller nikkel, da disse tungmetallene er inkludert i listen. Samlet kjemisk tilstand oppgis enten som
god (blå farge) eller ikke god (rød farge) iht. vannforskriftens Vedlegg V, kapittel 1.4.3. Kjemisk tilstand
bestemmes etter AA EQS og MAC EQS. AA-EQS er ment a gi beskyttelse for kronisk eksponering mens
Mac-EQS er ment a gi beskyttelse for akutt eksponering. Noe som betyr at gjennomsnittverdien for alle
prøvene tatt i 2019 ikke kan overskride AA EQS og ingen enkeltverdier kan overskride MAC EQS om
stasjonen skal oppnå god kjemisk tilstand. Samlet kjemisk tilstand baseres på prinsippet om at verste styrer.
Det vil si at dersom bare en av metallene er moderat eller dårligere blir kjemisk tilstand ikke god, selv om de
andre metallene skulle gi i god tilstand eller bedre.



Overvåkning av gruvepåvirkede vassdrag ved Sulitjelma
Årsrapport 2018
Oppdragsnr.: 5184157 Dokumentnr.: 04 Versjon: J03

2019-04-01 | Side 16 av 60

2.3 Økologisk klassifisering – tilstand vannregionspesifikke stoffer

I henhold til vannforskriften skal vannforekomsten klassifiseres mht. økologisk tilstand basert på biologiske,
fysiskkjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer. Overvåkningen av vannforekomstene gjøres for at
det skal foreligger tilstrekkelig kunnskap om muligheten for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i elver,
innsjøer, grunnvann og ferskvann. I de godkjente overvåkningsprogram tas det kun biotaprøver hvert 3. år.
Det ble ikke tatt biotaprøver i 2019, noe som medfører at man ikke har biologiske kvalitetselementer som
grunnlag for den økologiske klassifiseringen.

En vannforekomst som er vurdert å være i svært god eller god tilstand ut fra de biologiske
kvalitetselementene, vil kunne nedgraderes til moderat tilstand kun dersom fysiskkjemiske kvalitetselementer
indikerer at tilstanden er dårligere enn god. Dvs. dersom EQS verdien for en eller flere av de spesifikke
miljøgiftene er overskredet. Overvåkningsdata fra 2019 gir kun informasjon om vannregionspesifikke stoffer
som inngår i fysiskkjemiske kvalitetselementene. Av de vannregionspesifikke stoffene er det kobber som er
den mest kritiske parameteren når det kommer til avrenning fra sulfidgruver. For de vannforekomstene hvor
et av de vannregionspesifikke stoffene (for eksempel kobber) er klassifisert som moderat vil økologisk
tilstand være moderat eller dårligere, uavhengig av biota. Altså vil konsentrasjonen av vannregionspesifikke
stoffer forhindre vannforekomsten i å oppnå god økologisk tilstand.

Da kobber og flere andre vannregionspesifikke stoffer ikke står på prioritetslisten inngår ikke denne
parameteren i kjemisk klassifisering. I mangel på biotaprøver er det ikke utført økologisk klassifisering i 2019,
men tilstanden til andre vannregionspesifikke stoffer er vist isteden.
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3 Resultater 

3.1 Vannføringsdata 

Figur 6 viser nedbør, vannføringsdata fra Grunnstollen og kobberkonsentrasjonene fra 2019 for Langvatnet 
og Grunnstollen ved Sulitjelma gruveområder. Vannføringsdata er avlest en gang i måneden ved 
Grunnstollen. Grafen med nedbørsdata er blå i periodene med kuldegrader og rød når det er varmegrader. 
Dette er gjort for å få informasjon om hvorvidt nedbøren lagres som snø. Temperatur- og nedbørsdata er 
hentet fra Valnesfjord (stasjon 82110) på eklima.no. Værstasjonen på Valnes ligger et stykke unna 
Sulitjelma, denne ble allikevel vurdert til å være den beste stasjonen basert på tilgjengelig måleserie. 
Kobberkonsentrasjonene er fra analyser av vann fra gruvene (S1A) og prøvetakingsstasjon S2 som ligger 
ved Hellarmo, utløp Langvatnet.  

Høyest vannføring ut fra Grunnstollen er under vårflommen i april, dette sammenfaller med lavest kobber 
konsentrasjon. Dette skyldes trolig en fortynning på grunn av store vannmengder. Større nedbørsepisoder vil 
kunne tilføre oksygenrikt vann i gruvene som kan oksiderer sulfidmineraler og gi økt utlekking av svovelsyre 
som igjen løser opp og mobiliserer tungmetaller. Dette gir en utspyling av tungmetall og svovelsyreholdig 
vann fra massene under perioder med mye nedbør eller snøsmeltingen. I en periode med snøsmelting kan 
man i tillegg få en fortynning av konsentrasjonene pga. høy vannføring. Høyest konsentrasjon i Grunnstollen 
er påvist i juni. Den høye konsentrasjonen i juni kommer etter en tørr periode etterfulgt av en større 
nedbørshendelse som kan ha spylt ut vann fra gruvene som trolig har hatt noe lengere oppholdstid og 
dermed oksidert sulfidmineraler i gruvene. Fra juni synker konsentrasjonene og både vannføring og 
konsentrasjonene ut av Grunnstollen er relativt lave i vintermånedene. Dette er samme trend som ble påvist i 
2018 hvor kobberkonsentrasjonene var lave på vinteren, før de økte betraktelig på sommeren og sank 
utover høsten.  

For prøvepunkt S2 som representerer vannkjemien ut av Langvatnet, er det en høy verdi (41,2 µg/l) for 
prøven tatt i februar 2019. I mars synker kobberkonsentrasjonen til 7,7 µg/l). Utover disse to målingene 
ligger konsentrasjonene ut av Langvatnet relativt stabilt på mellom 15 – 25 µg/l. Dette overskrider den 
stedegne grenseverdien satt av Miljødirektoratet på 10 µg/l.  
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Figur 6. Figuren viser vannføring i Langvatnet [l/s] og nedbør ved Valnesfjorden [mm] i nærheten av Sulitjelma
gruveområde sammen med kobber konsentrasjoner [µg/l] i S1A (kilde) og S2 ved Hellarmo, utløp Langvatnet.
Nedbørslinjen er blå der det er registrert negative lufttemperaturer og rød der det er registrert negative lufttemperaturer
og rød der det er registrert varmegrader.
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3.2 Vannanalyser

Oppsummering av vannanalyser fra 2019

Vannkjemien i gruvevannet overvåkes i stasjon S1A, Grunnstollen. Gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i
2019 i vann fra Grunnstollen lå på 13409 µg/l, med en pH på 3,1. Når vannet ledes fra Grunnstollen og ut i
elva Giken (stasjon S1B) synker kobberkonsentrasjonen til 2304 µg/l og pH øker til 6,4. Giken overvåkes
oppstrøms utløpet fra Grunnstollen via stasjon S1C. Vannkjemien her viste en gjennomsnittlig
kobberkonsentrasjon på 31,9 µg/l og pH på 7,4 for 2019. Giken oppstrøms grunnstollen er påvirket av
avrenning fra gruve/gruveavfall fra Ny-Sulitjelma, Holmsen og Hankabakken I gruver, som alle har drenering
til Giken.

I tillegg til vannkjemien i Giken overvåkes vannkjemien i elvene Galmi, Lomi, Balmi og Furuhaugbekken, som
alle har utløp i Langvatn. Vannkjemien i Lomi og Galmi tilfredsstiller tilstandsklasse II iht. veileder 02:2018
for snitt-verdier for kobber fra 2019. For Balmi er snittkonsentrasjonen for kobber i 2019 på 14,4 µg/l, noe
som gir tilstandsklasse III iht. veileder 02:2018. Utløpet av Balmi blir periodisk påvirket av avrenning fra det
gamle industriområdet/røsteplassene ovenfor den gamle smeltehytta, spesielt under snøsmelting og ved
store nedbørsmengder. Furuhaugbekken har derimot gjennomgående høye kobberkonsentrasjoner i 2019,
med en snittverdi på 3265 µg/l. Furuhaugbekken har avrenning fra Furuhaugen gruver noe som medfører
høye konsentrasjoner av kobber og lav pH i bekken. Vannføringen i bekken er relativt lav så total utslippet av
kobber fra Furuhaugbekken er vesentlig lavere enn utslippet fra Grunnstollen.

Vannkjemien i Langvatn overvåkes i stasjon S2, som ligger ved Hellarmo ved utløpet av Langvatn. I 2019
var gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i S2 på 20,8 µg/l og pH på 7. Den stedegne grenseverdien for
Langvatnet er på 10 µg/l og snittverdien er dermed høyere enn den stedegne grenseverdien.

Overvåkning av vannkjemien i 2019 tyder på at hoved-bidraget til kobber i Langvatn kommer fra
Grunnstollen/Giken, sammen med Furuhaugbekken. Vannmengdene fra Giken og Grunnstollen er ansett
som vesentlig høyere enn Furuhaugbekken. Basert på resultater fra vannovervåkning i 2019 tyder det på at
hovedmengden kobber blir tilført Langvatn via Giken. Det er ikke gjort en vurdering av
kobberkonsentrasjoner i sedimentene i Langvatn, men det kan ikke utelukkes at høye kobber
konsentrasjoner i bunnsedimentene bidrar til de forhøyede kobberkonsentrasjonene som er påvist i
Langvatnet.

Vannkjemien overvåkes videre i elva Sjønståelva (via stasjon S10) som renner fra Langvatn til Øvervatnet.
Snitt konsentrasjonen for kobber i Sjønståelva lå i 2019 på 1,6 µg/l. Grunnen til den lave
kobberkonsentrasjonen i Sjønståelva er at vannet fra Langvatnet ledes via en krafttunnel og inn i Øvervatnet,
ikke via Sjønståelva. Kobberkonsentrasjonen i utløpet fra Øvervatnet ligger på 10 µg/l i snitt for 2019. Vann
fra Øvervatnet renner via Nervatnet før det har utløpet til Skjerstadfjorden. Vannkjemien i utløpet til Nervatnet
overvåkes i stasjon S14. Vannkjemien her viser en snitt konsentrasjon fra 2019 for kobber på 10,9 µg/l.

Labilt aluminium (LAl)

Aluminium er skadelig for fisk ved at positivt ladd AI binder seg til fiskens gjeller. Dette kan føre til redusert
oksygenopptak og problemer med ionereguleringen for fisk. For laksefisk er 15-20 µg/l en tolererbar
grenseverdi, men konsentrasjoner helt nede i 5-10 kan være kritisk for individer i veldig sårbare livsstadier. I
ferskvann er en konsentrasjon på 7-8 µg/L LAI helt normalt. Ved utslipp av LAI så vil det kationiske
aluminiumet polymerisere/danne forbindelser med organiske materialer på bunnen. Hastigheten på dette er
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avhengig av mengde partikler/organisk materiale samt pH og temperatur. En vintersituasjon med lav 
vanntemperatur vil potensielt øke skadeeffekter på fisk og andre akvatiske organismer.  

LAL (labilt aluminium) benyttes som en støtteparameter for å se på økologisk tilstand iht. veileder 02:2018. 
Utarbeidet klassegrensene for LAL er avhengig av elvetype.  Det er kun utarbeidet klassegrenser for elver 
med lavt kalsium (< 4 mg/L) og total organisk karbon (< 15 mg/L). Avrenning fra gruvesystemer er ikke 
tilpasset klassegrensene for labilt aluminium i veilederen da avrenning fra gruver er preget av lav pH på 
grunn av svovelsyre som medføre høyt kalsium konsentrasjoner samtidig som man har labilt aluminium i 
konsentrasjoner som ellers hadde blitt klassifisert som giftig I vanlige elver beskytter høyt kalsiuminnhold fisk 
mot toksiske effekter av labilt aluminium, men det er lite forskning om kalsium har samme beskyttende effekt 
i gruvepåvirket vassdrag. 

I anadrome1 elvesystemer blir vannkjemien klassifisert som svært dårlig med tanke på labilt aluminium om 
konsentrasjonen overskrider 40 µg/l. Elvene rundt Langvatnet er ikke anadrome, men elva fra 
Skjerstadfjorden er det fram til vandringshinder. I prøvepunkter knyttet til Sulitjelma gruver overskrider den 
strengeste klassegrensen i veileder 02:2018 i Furuhaugbekken (punkt S4, snitt konsentrasjon av LAl fra 
2019 er 4980 µg/l) og Giken nedstrøms utslipp fra Grunnstollen (punkt S1B, snitt konsentrasjon av LAl fra 
2019 er 2390 µg/l). Begge disse elvene må antas å ha giftige konsentrasjoner av aluminium. 

Detaljer rundt vannkjemi i hvert prøvepunkt er vist i faktaarkene i kapitel 3.3. 

Figur 7 viser kjemisk klassifisering fra 2019 ved prøvetakningsstasjonene. Punkt S13 og S14 er ikke 
inkludert da det ikke er analysert for prioriterte stoffer i disse punktene. Figur 8 viser gjennomsnitt pH og 
kobberkonsentrasjoner for 2019 ved hvert prøvepunkt. Figur 9 og Figur 10 viser flytskjema med kobber og 
pH verdier over Sulitjelma gruver og tilhørende resipienter. Gjennomsnitt kobberkonsentrasjoner for 2019 er 
vist ved hver prøvetakningsstasjon i flytskjema i Figur 9. Stasjonene er fargelagt iht. klassegrenser for 
kobber i veileder 02:2018. 

 
1 Vassdrag med sjøvandrende laksefisk.  
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Figur 7. Kartet viser kjemisk klassifisering fra 2019 ved prøvetakningsstasjonene. Punkt S13 og S14 er ikke inkludert da det ikke er analysert for prioriterte
stoffer i disse punktene.
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Figur 8: Kartet viser gjennomsnittsverdier for pH og kobber for 2019 ved prøvestasjonene. Konsentrasjonene av kobber er fargelagt iht.
klassifiseringssystemet i veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018).
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Figur 9. Flytskjema viser gjennomsnitt-kobberkonsentrasjoner i µg/l for 2019 fra alle prøvetakningsstasjonene i tilknytning til Sulitjelma Bergverk.
Konsentrasjonen av kobber er fargelagt iht. Klassifiseringssystemet for ferskvann i veileder 02:2018 for alle punkter bortsett fra S14 som er klassifisert iht.
klassegrenser kystvann.
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Figur 10. Flytskjema viser gjennomsnittsverdier for pH for 2019 fra alle prøvetakningsstasjonene i tilknytning til Sulitjelma Bergverk.
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3.3 Faktaark 

Sulitjelma prøvestasjon S1A 

Sulitjelma gruveområde – Grunnstollen (S1A)  

 

 
                                                                                         (foto: K.S. Hugaas). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn (akronym) og kode: Denne stasjonen er ikke 
registrert i Vannmiljø. 

Beliggenhet: Målestasjon ved Grunnstollen. Adkomst 
fra FV830 

Vannforekomst ID: 164-95823 Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer 
kildeområdet og er sterkt forurenset 
gruvevann 

Vannforekomst navn: Gruvevann fra 
Grunnstollen 

Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Gruvevann  Øst (X) 547172 

Prøvetype: Vannkjemi Nord (Y) 7446572 

Klassifisering av miljøtilstand i vann 
Tabell 6 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Kjemisk tilstand og tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke 
stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i 
vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber, sink og kadmium. I Tabell 7 blir kjemisk tilstand vurdert som «ikke god».  
 
Prøvestasjon S1A er ingen vannforekomst, men sterk forurenset gruvevann. Vannkjemien er allikevel sammenlignet med klassegrenser for 
ferskvann fra veileder 02:2018, da vannet ledes videre til Giken og Langvatnet. 
  
Tabell 6. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S1A pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) Vannføring (l/s)       

Feb 3.2 9800 10800 25.1 25.1 740 14.00      740 

Mars 3.2 9900 11500 27.5 27.5 830 17.00       

Apr 3.2 9250 11100 25.7 25.7 910 56.00       

Mai 3.08 13600 11400 30.9 30.9 1060 18.00       

Jun f.a. 21000 12900 36.4 36.4 1080 45.00       

Juli 3 19200 12500 34.5 34.5 1020 30.00       

Aug 3 15600 12600 29.6 29.6 878 15.00       

Sept 3.1 15200 12200 29.5 29.5 904 15.00       

Okt 3.2 13100 11300 27.3 27.3 973 15.00       

Nov 3.13 11200 11100 27.1 18000 952 15.00       

Des 3.2  9650   10900                       25.5 18900 940        

Snitt 
2019    3.1 

          

13409            11664           29.0    3379  935 24.00 
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Tabell 7. Tilstandsklasser for utvalgte parametere og kjemisk tilstand. Kjemisk tilstand er klassifisert iht. veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk tilstand 

Vannkjemi Svært dårlig Dårlig Svært dårlig Svært god Ikke god 
 

Vurdering av historiske verdier 
Figur 11 og Figur 12 viser historiske data fra 2014 til 2019 over tungmetaller og pH fra Grunnstollen (S1A). Grafene viser at 
konsentrasjonene svinger med høyest konsentrasjoner i sommermånedene. Regresjonslinjene for pH og kobber viser ingen endringer i 
vannkjemi fra 2014 og frem til og med 2019. Konsentrasjonene av tungmetaller er omvendt proporsjonale med pH verdiene.  
 
 

 
Figur 11. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2014 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 

 
Figur 12. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2014 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S1B 

Sulitjelma gruveområde – Giken, nedstrøms Grunnstollen (S1B)  

 

 
                                                                                        (foto: K.S. Hugaas) 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Gikenelva ved Sandnes, 164-
44889 

Beliggenhet: Like oppstrøms brua ved FV830 
Sandnes. Adkomst fra grusplassen like 
ovenfor industriområdet 

Vannforekomst ID: 164-169-R Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer samlet 
avrenning fra gruveområdene 
Hankabakken 1 og 2 og Ny-Sulitjelma 
ved Giken, nedstrøms Grunnstollen. 
Vannet renner videre ut i Langvatnet 

Vannforekomst navn: Gikenelva nedre Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Små, moderat kalkrik, klar 
(TOC2-5) 

Øst (X) 546926 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7446593 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 8 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffene 
kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber, sink og kadmium. I Tabell 9 blir kjemisk tilstand 
vurdert som «ikke god» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  
 

Tabell 8. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S1B pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Apr 6.8 3760 4490 10.6 5520 400 

Mai 6.98 1840 1600 4.8 1480 145 

Juli 7.1 969 704 1.99 77 58.8 

Sept 7.3 1420 1220 3.27 251 108 

Nov 3.83 3530 3570 8.8 4620 365 

Snitt 2019 6.4 2304 2317 5.9 2390 215 
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Tabell 9. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert 
iht. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi Dårlig Moderat Moderat Svært god Ikke god 

 
 

 

Vurdering av historiske verdier 
Figur 13 og Figur 14 viser historiske data over tungmetaller og pH fra Giken nedstrøms utløpet fra Grunnstollen (S1B). 
Grafene viser at konsentrasjonene av tungmetaller svinger og er omvendt proposjonal med pH verdiene. Dette kan 
skyldes at vannmengdene ut fra Grunnstollen er høye i perioder og Giken blir da tilført mye vann med lav pH og høyt 
innhold av tungmetaller. Giken, nedstrøms Grunnstollen har store variasjoner i pH (svinger fra ca. 3 til 7) dette kan gi økt 
utlekking av allerede utfelte metaller i elvesedimentene.   
  

 
Figur 13. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2014 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 

 
Figur 14. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2014 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S1C 

Sulitjelma gruveområde – Giken, oppstrøms Grunnstollen (S1C) 

 

 
                                                               (foto: K.S. Hugaas). 

 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Denne stasjonen er ikke 
registrert i Vannmiljø. 

Beliggenhet: Like oppstrøms bru ved Gikenveien. 
Adkomst ovenfor gruveområdet ved 
fossefall 

Vannforekomst ID: 164-169-R Beskrivelse av stasjon: Stasjonen representerer vannkjemien i 
Giken oppstrøms utslippet fra 
Grunnstollen 

Vannforekomst navn: Gikenelva nedre Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Små, moderat kalkrik, klar 
(TOC2-5) 

Øst (X) 547399 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7446999 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  

Tabell 10Tabell 8 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og 
vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 
02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber, moderat for sink og god 
for kadmium. I Tabell 11 blir kjemisk tilstand vurdert som «God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann.  
 
Tabell 10. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S1C pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Juli 7.3 32.7 14.5 0.025 21 6.03 

Sept 7.4 31 18 0.0557 23 6.04 

Snitt 2019 7.4 31.9 16.3 0.040 22 6 
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Tabell 11. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er 
klassifisert iht. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi God God God God God 
 

Vurdering av historiske verdier 
Figur 15 og Figur 16 viser vannkjemidata over tungmetaller og pH fra 2015 til 2019 fra Giken, oppstrøms Grunnstollen 
(S1C). Prøvepunktet er påvirket av avrenning fra avrenning fra avgangsmasser innenfor nedbørsfeltet til elven. Grafene 
viser en økning i pH, og reduksjon i kobber. Konsentrasjonene av andre tungmetaller er stabilt lave, med unntak av en 
måling av sink i 2015 og en av krom og nikkel i 2016.  
 

 
Figur 15. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2014 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 

 
Figur 16. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S2 

Sulitjelma gruveområde – Hellarmo, utløp Langvatnet (S2) 

 

 
                                                                     (foto: K.S. Hugaas). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Langvatnet, utløp Hellarmo, 
164-44892 

Beliggenhet: Ved gangbru like ved utløpet til 
Langvatnet til Langvasselva ved 
Hellarmovatnet 

Vannforekomst ID: 164-811-2-L Beskrivelse av stasjon: Vannprøven representerer utløpet av 
Langvatnet 

Vannforekomst navn: Langvatnet nedre Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Middels til stor, moderat 
kalkrik, klar (TOC2-5) 

Øst (X) 537783 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7450404 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  

Tabell 12 Tabell 8 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke 

stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering 
av miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber, moderat tilstand for sink og god tilstand for 
kadmium. I Tabell 13 blir kjemisk tilstand vurdert som «God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i 
vann.  
 
Tabell 12. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S2 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Feb 6.8 41.2 55.4 0.145 23 8 

Mars 6.8 7.68 13.4 0.0515 <10.0 9 

Apr 6.9 15.5 19.9 0.0524 <10.0 9.4 

Mai 6.66 14.9 17.1 0.0902 14 <5.0 

Juni 7.1 21.4 25.3 <0.05 15 <5.0 

Juli 7.2 22.4 21.7 0.0638 17 <5.0 

Aug 7 21.9 24.1 <0.05 <10.0 <5.0 

Sept 7.2 23.3 25 0.0694 <10.0 <5.0 

Okt 7 25.8 31.4 0.0568 <10.0 5.45 
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Nov 7.12 19.4 25.9 0.068 <10.0 <5.0 

Des 7 15.8 21.2 0.0591 <10.0 5.28 

Snitt 2019 7.0 20.8 25.5 0.0681 9 4.7 
 

Tabell 13. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert 
iht. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand* 

Vannkjemi God God God God God 

 
 

 
 

Vurdering av historiske verdier 
Figur 17 og Figur 18 viser historiske data over tungmetaller og pH fra Hellarmo, som er utløpet fra Langvatnet (S2) fra 1990 
til og med 2019. Regresjonslinjen viser stabilt nøytral pH, og en gradvis reduksjon i kobberkonsentrasjoner. 
Konsentrasjonene av andre tungmetaller er variere noe, men ingen historisk trend. Konsentrasjonene av bly, krom og nikkel 
er relativt lave med unntak av en måling av bly i 1997 og en av krom i 2009. Sinkkonsentrasjonene er noe forhøyet og viser 
store variasjoner.  

 
Figur 17. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 1990 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 

 
Figur 18. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 1990 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S3 

Sulitjelma gruveområde – Galmi, referanse (S3) 

 

 
                                                                                                            (foto: K.S. Hugaas) 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Denne stasjonen er ikke 
registrert i Vannmiljø. 

Beliggenhet: Ved fossefallet ned mot Hellarmovatnet 

Vannforekomst ID: 164-147-R Beskrivelse av stasjon: Vannprøven representerer 
bakgrunnsverdier ned mot 
Hellarmovatnet 

Vannforekomst navn: Galmmejåhkå med 
Hellarmovatnet 

Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Små, moderat kalkrik, klar 
(TOC2-5) 

Øst (X) 537783 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7451165 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  

Tabell 12 Tabell 8 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke 

stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann. Resultatene viser god tilstand for kobber, sink og kadmium. I Tabell 13 blir kjemisk tilstand vurdert som 
«God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  
 
Tabell 14. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S3 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Mai 7.0 2.47 <10.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Juli 7.1 <1.0 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Sept 7.2 <1.0 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Snitt 2019 7.1 1,16 <4.7 <0.05 <10.0 <10.0 
 

 
Tabell 15. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert iht. 
veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi God God God God God 
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Figur 19 og Figur 20 viser historiske data over tungmetaller og pH fra Galmi, som er ansett som en referansestasjon (S3). Grafene 
viser at vannkjemien i Galmi har lave konsentrasjoner av tungmetaller og nøytral pH i hele måleperioden. Bekken ser ut til å være 
helt upåvirket av gruvene, og viser at referansetilstanden i Sulitjelma er i god kjemisk tilstand. 

 

 
Figur 19. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2015 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 
Figur 20. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S4 

Sulitjelma gruveområde – Furuhaugbekken (S4)  

  
                                                                                                                                                                                                       (foto: Kjell Sture Haugaas). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn (akronym) og kode: Furuhaugbekken ved innløp 
Langvatnet, 164-44888 

Beliggenhet: Like etter elva samles. Adkomst fra 
Avilon, Furuhaugen 

Vannforekomst ID: 164-31-R 
 

Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer samlet 
avrenning fra gruveområdet ved 
Furuhaugen 

Vannforekomst navn: Furuhaugbekken 
 

Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Små, moderat kalkrik, klar 
(TOC2-5) 
(Middels, moderat kalkrik, 
klar (TOC2-5)) 

Øst (X) 541573 

Prøvetype: Vannkjemi og biologiske 
undersøkelser 

Nord (Y) 7449021 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 16 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og 
kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann. Resultatene viser 
svært dårlig tilstand for kobber og sink og moderat tilstand for kadmium. I Tabell 17 blir kjemisk tilstand vurdert som «Ikke god» i henhold 
til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  
 
Tabell 16. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S4 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) Vannføring (l/s) 

Juli 3.4 3250 1150 3.32 4940 162          1.70 

Sept 3.4 3280 1200 3.53 5020 177          0.80 

Snitt 2019 3.4 3265 1175 3.43 4980 170           1.25 
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Tabell 17. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert iht. veileder 
02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi Dårlig Moderat Moderat God Ikke god 
 

Figur 21 og Figur 22 viser historiske data over tungmetaller og pH fra Furuhaugbekken som har avrenning fra Furuhaugen gruver.  Grafene 
viser at vannkjemien i Furuhaugbekken har høye konsentrasjoner av tungmetaller og lav pH i hele måleperioden. Bekken ser ut til å være 
sterkt påvirket av Furuhaugen gruver. Regresjonslinjen viser en svak økning i kobber konsentrasjonene de siste 4 årene. Vannføringen i 
bekken er lav (snitt på 1,25 l/s i 2019) som medfører at totalbidraget fra bekken er relativt lavt i forhold til Grunnstollen. 

 
Figur 21. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2015 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 
Figur 22. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S5 

Sulitjelma gruveområde – Balmi, nedstrøms fylling (S5) 

  
                                            (foto: Ø.P. Hveding). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Balmi ved innløp Langvatnet, 
164-44680 

Beliggenhet: Adkomst fra grusplassen ved innløpet 
fra Balmielva til Langvatnet, nedstrøms 
bru 

Vannforekomst ID: 164-64-R Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer samlet 
avrenning nedstrøms fylling 

Vannforekomst navn: Balmielva nedre Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Middels, moderat kalkrik, 
humøs 

Øst (X) 547458 

Prøvetype: Vannkjemi og biologiske 
undersøkelser 

Nord (Y) 7445329 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 18 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffene 
kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber, god tilstand for sink og kadmium. I  
 
 

Tabell 19 blir kjemisk tilstand vurdert som «God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  

 
Tabell 18. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S5 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Mai 7.2 37.2 8.53 0.051 <10.0 <5.0 

Juli 7.3 3.72 3.08 <0.05 <10.0 <5.0 

Sept 7.6 2.15 <2.0 <0.05 <10.0 <5.0 

Snitt 2019 7.4 14.4 4.2 0,034 <10.0 <5.0 
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Tabell 19. Tilstandsklasser for utvalgte parametere for kjemisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert iht. 
veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi God God Svært god God God 

 
 

Figur 23 og Figur 24 viser historiske data over tungmetaller og pH fra Balmi som har avrenning fra en fylling fra gruvene.  
Grafene viser at vannkjemien i Balmi har relativt lave konsentrasjoner av tungmetaller, med unntak av tidvis forhøyede 
kobberkonsentrasjoner. Vannprøvene viser nøytral pH i hele måleperioden. Kobberkonsentrasjonen i bekken viser at 
vannkjemien i bekken tidvis er påvirket av avrenning fra fyllingen.  

 

 
Figur 23. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2015 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 
Figur 24. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S8 

Sulitjelma gruveområde – Lomi (S8) 

  
                                                                   (foto: Ø.P. Hveding). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Låmielva ved veibru innløp 
Langvatnet, 164-44684 

Beliggenhet: Inn, forbi grusplassen ved Lomi 
bussholdeplass 

Vannforekomst ID: 164-208-R Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer 
bakgrunnsverdier 

Vannforekomst navn: Lomielva Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Små, kalkfattig, klar (TOC2-5) Øst (X) 547440 

Prøvetype: Vannkjemi og biologiske 
undersøkelser 

Nord (Y) 7446212 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 20 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffene 
kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært god tilstand for kobber, sink og kadmium. I Tabell 21 blir kjemisk tilstand 
vurdert som «God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  
 
Tabell 20. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S8 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Mai 7.47 3.08 <2.0 <0.05 <10.0 <5.0 

Juli 7.5 <1.0 <2.0 <0.05 <10.0 <5.0 

Okt 7.7 <1.0 <2.0 <0.05 <10.0 <5.0 

Snitt 2019 7.56 1.36 <2.0 <0.05 <10.0 <5.0 
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Tabell 21. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert 
iht. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi God God Svært god God God 

 
 

 

Figur 25 og Figur 26 viser historiske data over tungmetaller og pH fra elven Lomi.  Grafene viser at vannkjemien i Lomi har 
lave konsentrasjoner av tungmetaller og nøytral pH i hele måleperioden. Elven ser ikke ut til å være påvirket av gruvene eller 
avrenning fra avgangsmasser fra gruvedriften. 

 

 
Figur 25. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2015 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 
Figur 26. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S10 

Sulitjelma gruveområde – Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva (S10) 

  
                                                                               (foto: Ø.P. Hveding). 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Denne stasjonen er ikke registrert 
i Vannmiljø. 

Beliggenhet: Prøvestasjonen er rett nedstrøms 
terskelen ved Sjønståelva 

Vannforekomst ID: 164-164-R Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer samlet 
avrenning fra Langvasselva 

Vannforekomst navn: Sjønståelva anadrom Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Middels til stor, moderat kalkrik, 
klar (TOC2-5) 

Øst (X) 530415 

Prøvetype: Vannkjemi og biologiske 
undersøkelser 

Nord (Y) 7452953 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 20 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffene 
kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering av 
miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært god tilstand for kobber, sink og kadmium. I Tabell 21 blir kjemisk tilstand vurdert 
som «God» i henhold til veileder 02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann.  
 
Tabell 22. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S10 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

April 6.8 1.26 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Mai 6.98 1.5 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Juli 7.1 1.08 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 

Sept 7.3 <1.0 <2.0 <0.05 <10.0 <10.0 
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Nov 7.04 3.53 5.27 <0.05 <10 <10 

Snitt 2019 7.04 1,6 1,9 <0.05 <10 <10 
 

Tabell 23. Tilstandsklasser for utvalgte parametere, kjemisk og økologisk tilstand. Kjemisk og økologisk tilstand er klassifisert 
iht. veileder 02:2018 (Direktoratsgruppa, 2018). 

Matriks Kadmium Bly Nikkel Kvikksølv Kjemisk 
tilstand 

Vannkjemi God God God God God 

 

 
 

 

Figur 27 og Figur 28 viser historiske data over tungmetaller og pH fra elven Sjønståelva som går fra Langvatnet til 
Øvervatnet.  Grafene viser at vannkjemien i Sjønståelva har lave konsentrasjoner av tungmetaller og nøytral pH i hele 
måleperioden. Elven ser ikke ut til å være påvirket av gruvene eller avrenning fra avgangsmasser fra gruvedriften. Dette 
skyldes i stor grad at vann fra Langvatnet ledes forbi Sjønståelva via en vannkrafttunnel.  

 

 
Figur 27. Grafen viser kobberkonsentrasjoner og pH-verdier fra 2015 – 2019, inkludert regresjonslinje. 

 

 
Figur 28. Grafen viser konsentrasjoner av sink, krom, kadmium, bly og nikkel fra 2015 til 2019. 
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Sulitjelma prøvestasjon S13 

Sulitjelma gruveområde – Øvervatnet, utløp (S13) 

 
  

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Øvrevann, utløp ved Gjemgam, 
164-44890 

Beliggenhet: Ute på odden sør for jordet, 
oppstrøms brua 

Vannforekomst ID: 164-810-L Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer 
vannmassene ved utløpet fra 
Øvrevatnet til Nervatnet 

Vannforekomst navn: Øvrevatnet (innsjø) Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Middels til stor, moderat kalkrik, 
klar (TOC2-5) 

Øst (X) 522102 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7458228 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  
Tabell 24 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og vannregionspesifikke 
stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for ferskvann i veileder 02:2018 – Klassifisering 
av miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber og sink. Da det ikke er analysert noen prioriterte 
stoffer ved S13 er det ikke mulig å utføre noen kjemisk klassifisering i dette punktet. 
 
Tabell 24. Analyseresultater for 2019 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. veileder 02:2018. 

S13 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Apr 7.3 5.22 7.8 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Juli 7.3 14.8 15.7 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Sept 7.5 9.09 11.1 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Nov 7.5 11 23 Ikke analysert <10 Ikke analysert 

Snitt 2019 7.4 10 14.4 - <10.0 - 
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Sulitjelma prøvestasjon S14 

Sulitjelma gruveområde – Nervatnet (S14) 

 
  

 

Fakta om vannforekomst og vannlokalitet Fakta om stasjonen 

Vannlokalitet navn 
(akronym) og kode: 

Denne stasjonen er ikke 
registrert i Vannmiljø. 

Beliggenhet: Like nord for brua over 
Finneidstraumen, øst for 
industriområdet 

Vannforekomst ID: 0363020800-C Beskrivelse av stasjon: Prøvestasjonen representerer 
vannmassene ved utløpet av 
Nervatnet inn i Fauskevika 

Vannforekomst navn: Nedrevatnet (kystvann) Koordinater: UTM-32 

Vanntype: Ferskvannspåvirket beskyttet 
fjord 

Øst (X) 518472 

Prøvetype: Vannkjemi  Nord (Y) 7459155 

Vurdering av tilstand for relevante prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer og kjemisk tilstand  

Tabell 25Tabell 24 viser et utvalg parametere analysert i 2019. Tilstand for de relevante prioriterte- og 

vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og kadmium er klassifisert i henhold til grenseverdier for kystvann i veileder 
02:2018 – Klassifisering av miljøtilstand i vann. Resultatene viser svært dårlig tilstand for kobber og moderat for sink. Da 
det ikke er analysert noen prioriterte stoffer ved S13 er det ikke mulig å utføre noen kjemisk klassifisering i dette punktet. 
 
Tabell 25. Analyseresultater for 2018 for et utvalg parametere. Fargekoder indikerer tilstandsklasse iht. M-608. 

S14 pH Kobber (µg/l) Sink (µg/l) Kadmium (µg/l) LAluminium (µg/l) Sulfat (mg/l) 

Apr 7.3 8.96 14.1 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Juli 7.3 10.7 11.9 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Sept  6.18 7.45 Ikke analysert <10.0 Ikke analysert 

Nov 7.6 17.8 25 Ikke analysert 20 Ikke analysert 

Snitt 2019 7.4 10.9 14.6 - 17.5 - 
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4 Diskusjon 
Avrenning fra gruvesystemet til Sulitjelma Bergverk er representert ved prøvetakningsstasjon S1A som måler 
vannkjemien i Grunnstollen. Vannprøvene fra S1A viser gjennomgående høye konsentrasjoner av 
tungmetaller i hele 2019. Sammenstilling av historiske data viser at konsentrasjonene svinger med høyest 
konsentrasjoner i sommermånedene. Regresjonslinjene for pH og kobber viser ingen endringer i vannkjemi 
fra 2014 og frem til og med 2019. Konsentrasjonene av tungmetaller er omvendt proporsjonale med pH 
verdiene, dvs. lav pH gir høye konsentrasjoner av tungematter i gruvevannet. 

Gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i 2019 i vann fra Grunnstollen lå på 13409 µg/l, med en pH på 3,1. Når 
vannet ledes fra Grunnstollen og ut i elva Giken (stasjon S1B) synker kobberkonsentrasjonen til 2304 µg/l og 
pH øker til 6,4. Historiske data over tungmetaller og pH fra S1B viser at konsentrasjonene av tungmetaller 
svinger med høye konsentrasjoner i vårflommen. Dette kan skyldes at vannmengdene ut fra Grunnstollen er 
høye og Giken blir tilført mye vann med lav pH og høyt innhold av tungmetaller. Tungmetallkonsentrasjonen 
er omvendt proporsjonale med pH konsentrasjonene. Det er store variasjoner i pH (svinger fra ca. 3 til 7). 
Perioder med lav pH kan gi økt utlekking av allerede utfelte metaller i elvesedimentene.   

Giken overvåkes oppstrøms utløpet fra Grunnstollen via stasjon S1C. Vannkjemien her viste en 
gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon på 31,9 for 2019. Dette viser at Giken er påvirket av avrenning fra 
gruveavfall oppstrøms Grunnstollen. Sammenstilling av historiske data fra punkt S1C viser en økning i pH og 
reduksjon i kobberkonsentrasjon i løpet av de siste 5 årene.  

Store nedbørsepisoder eller perioder med snøsmelting vil tilføre gruvene og avgangsmasser oksygensikt 
vann som medfører oksidasjon av sulfidmineraler i gruvene og avgangsmassene. Oksidasjon av 
sulfidmineraler medfører utlekking av svovelsyre som redusere pH i avrenningen. Den reduserte pH verdien 
vil igjen løse opp og mobiliseretungmetaller som igjen gir økte konsentrasjoner av tungmetaller i tillegg til 
reduserte pH verdier i vannforekomster nedstrøms gruvene og avgangsmassene. 
Vårflommen/snøsmeltingen fører også til en fortynning av bidraget fra gruvevannet. Innlekkasje av store 
mengder overvann til gruvene vil kunne redusere oppholdstiden i gruvene og dermed redusere 
konsentrasjonene. Det er dermed flere mekanismer som påvirker konsentrasjonene i gruvevann og i 
resipienter nedstrøms utløpet fra gruvene og deponerte avgangsmasser. 

Figur 29 viser kobberkonsentrasjoner ut av Grunnstollen (S1A) og i Giken, nedstrøms utløpet fra 
Grunnstollen (S1B). Som man ser ut fra grafen er det ingen samvariasjon mellom kobberkonsentrasjonene i 
Giken og Grunnstollen. Det er ikke data på vannføring i Giken. Det er dermed vanskelig å tolke hvor stort 
bidraget fra Grunnstollen er i forhold til vannføringen i Giken. Da kobberverdiene i Giken oppstrøms 
Grunnstollen er relativt lave er det lite sannsynlig at de store variasjonene i kobberkonsentrasjoner i Giken i 
punkt S1B skyldes avrenning fra avgangsmasser i dagen.  
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Figur 29: Grafen viser kobberkonsentrasjoner ut av Grunnstollen (S1A) og i Giken, nedstrøms utløpet fra Grunnstollen
(S1B).

I tillegg til vannkjemien i Giken overvåkes vannkjemien i elvene Galmi (S3), Lomi (S8), Balmi (S5) og
Furuhaugbekken (S4), som alle har utløp i Langvatn. Vannkjemien i Lomi og Galmi tilfredsstiller
tilstandsklasse II iht. 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018) for kobber, sink og kadmium ved alle
prøvetakninger i 2019. Sammenstilling av historiske data fra disse elvene viser at konsentrasjonene av
tungmetaller har vært stabilt lavt de siste 5 årene. Vannkjemien i Balmi (S5) viser lavt innhold av sink og
kadmium, med noe forhøyede kobber konsentrasjoner for prøvetakningene i mai, i likhet med i 2018.
Historiske data viser at bekken tidvis er påvirket av avrenning fra en fylling oppstrøms prøvetakningspunktet.
Påvirkningen er påvist i perioder med vårflom og det er sannsynlig at bekken påvirkes i perioder med mye
overflateavrenning. Furuhaugbekken har derimot gjennomgående høye konsentrasjoner av kobber og lav pH
ved alle prøvetakninger fra 2015 frem til 2019. Det er tydelig at Furuhaugbekken er sterkt påvirket av
Furuhaugen gruver som ligger oppstrøms for bekken. Vannføringen i bekken er relativt lav (snitt på 1,25 l/s
for 2019), totalbidraget av tungmetaller til Langvatnet fra Furuhaugbekken er derfor relativt liten i forhold til
Grunnstollen.

Vannkjemien i Langvatn overvåkes i stasjon S2, som ligger ved Hellarmo ved utløpet av Langvatn. I 2019
var gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i S2 på 20,8 µg/l. Dette betyr at den stedegne grenseverdien for
Langvatn på 10 µg/l satt av miljødirektoratet ikke overholdes i 2019. Sammenstilling av historiske data fra
Hellarmo viser en svak reduksjon i kobberkonsentrasjon fra 1990 til 2019, med relativt store
årstidsvariasjoner i konsentrasjoner for tungmetaller i hele måleperioden (1990-2019).

Vassdragene inn til Langvatn er sterkt regulert med tre kraftstasjoner oppstrøms Langvatn, samt en
kraftstasjon nedstrøms. Dette vil kunne påvirke fortynningen av gruvevann fra Grunnstollen.

Overvåkning av vannkjemien i 2015 til 2019 indikerer på at hoved-bidraget til kobber i Langvatn kommer fra
Grunnstollen/Giken, sammen med Furuhaugbekken. Vannmengdene fra Giken og Grunnstollen er ansett
som vesentlig høyere en Furuhaugbekken. Basert på resultater fra vannovervåkning i 2019 antyder det at
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hovedmengden tungmetaller, inkludert kobber blir tilført Langvatn fra Grunnstollen via Giken. Det kan også 
være betydelige bidrag fra andre bekker og gruveområder som ikke overvåkes med dagens 
overvåkningsprogram. Både Klarabekken og Granheimsbekken blir tilført gruvevann fra respektivt Sigridfeltet 
og Jacobsbakken gruver. Det er også et utløp av gruvevann til Langvatnet fra Sagmoen gruver via Avilon (se 
Figur 5 for detaljer rundt gruver, bekker og avrenningssituasjonen). I tillegg til definerte gruveavløp er det 
områder med deponier og avgangsmasser som vil ha diffus overflateavrenning til Langvatnet. Det er også 
sannsynlig at sedimentene i Langvatnet er såpass forurenset med spesielt kobber at sedimentene i seg selv 
er en kilde til forurensning i vannfasen til Langvatnet.  

Vannkjemien overvåkes videre i elva Sjønståelva (via stasjon S10) som renner fra Langvatn til Øvervatnet. 
Snitt konsentrasjonen for kobber i Sjønståelva lå i 2019 på 1,6 µg/l. Data fra 2015 til 2019 viser stabilt lave 
konsentrasjoner av kobber og andre tungmetaller. Grunnen til den lave kobberkonsentrasjonen i Sjønståelva 
er at vannet fra Langvatnet ledes via en krafttunnel og inn i Øvervatnet, ikke via Sjønståelva. 
Kobberkonsentrasjonen i utløpet fra Øvervatnet ligger på 10 µg/l i snitt for 2019. Vann fra Øvervatnet renner 
via Nervatnet før det har utløpet til Skjerstadfjorden. Vannkjemien i utløpet til Nervatnet overvåkes i stasjon 
S14. Vannkjemien her viser en snitt konsentrasjon fra 2019 for kobber på 10,9 µg/l. Vannkjemien i 
prøvetakningsstasjon S14 er klassifisert som svært dårlig basert på kobber. Denne stasjonen ligger med 
utløp til Skjerstadfjorden og vannkjemien her er klassifisert iht. klassegrenser for kystvann. 

Miljøtilstanden i resipienter ved Sulitjelma Bergverk overvåkes årlig for å sikre at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om muligheten for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Med grunnlag i resultatene fra 2019, 
er kjemisk tilstand og tilstand for de vannregionspesifikke stoffene for de enkelte prøvestasjonene 
oppsummert i tabell 26. Da det ikke er tatt biotaprøver i 2019, er det ikke utført økologisk klassifisering. 

 

Tabell 26. Oppsummering av tilstandsklassifiseringen av prøvetakningsstasjoner ved Sulitjelma Bergverk 2019. 

Stasjon Lokalisering Kjemisk tilstand Tilstand vannregion-spesifikke 

stoffer 

Økologisk tilstand 

* S1A Grunnstollen Ikke klassifisert Svært dårlig Ikke klassifisert 

S1B Giken, nedstrøms Grunnstollen Ikke god Svært dårlig Ikke klassifisert 

S1C Giken, oppstrøms Grunnstollen God Svært dårlig Ikke klassifisert 

S2 Hellarmo, utløp Langvatnet God Svært dårlig Ikke klassifisert 

S3 Galmi, referanse God God Ikke klassifisert 

S4 Furuhaugbekken Ikke god Svært dårlig Ikke klassifisert 

S5 Balmi, nedstrøms fylling God Dårlig Ikke klassifisert 

S8 Lomi God God Ikke klassifisert 

S10 Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva God God Ikke klassifisert 

S13 Øvervatnet, utløp God Dårlig Ikke klassifisert 

S14 Nervatnet God Svært dårlig Ikke klassifisert 

* Prøvestasjon S1A er ikke en vannforekomst, men en vannkum med utløp av gruvevann. 
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6 Vedlegg

6.1 Vedlegg 1: S1A, Grunnstollen.

Tabell 27: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S1A – Grunnstollen.

Parameter Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okto. Novem. Desem.

Ca (Kalsium) 200 230 220 211 181 184 192 203 194 209 213

Fe (Jern) 25.1 30.2 28.7 34.6 50.8 36.7 30.3 31.2 30.1 29.4 19.1

K (Kalium) 7.94 9.01 8.58 9.54 8.11 8.42 8.09 8.11 8.05 8.67 8.48

Mg (Magnesium) 38.8 42 41.3 41.8 38.5 40.3 41 42.4 40.7 40.7 40.8

Na (Natrium) 6.36 6.29 6.09 6.02

Al (Aluminium) 18000 18500 17800 19900 22400 22200 20600 22500 20500 19800 18900

As (Arsen) 1.71 1.49 1.55 1.45 1.55 1.69 1.42 1.52 1.71 2.06 2.27

Ba (Barium) 10.3 9.75 10.5 8.99 8.73 9.87 9.94 10.5 9.04 10.4 9.91

Cd (Kadmium) 25.1 27.5 25.7 30.9 36.4 34.5 29.6 29.5 27.3 27.1 25.5

Co (Kobolt) 212 221 208 225 253 251 251 249 225 220 214

Cr (Krom) 14 13.2 13.7 19.5 28.9 24.4 26.1 22 20.3 18.5 13.4

Cu (Kopper) 9800 9900 9250 13600 21000 19200 15600 15200 13100 11200 9650

Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Mn (Mangan) 2220 2450 2280 2180 2050 2110 2280 2390 2270 2260 2320

Mo (Molybden) <0.5 <0.5 22.6 <0.5 1.29 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Ni (Nikkel) 74 70.9 68.7 73.1 85.4 79.4 82.1 82.1 75 70.3 74.8

Pb (Bly) 22.2 22.5 25.6 22.4 20.7 27 31.2 33.3 23.9 26.9 26

Zn (Sink) 10800 11500 11100 11400 12900 12500 12600 12200 11300 11100 10900

V (Vanadium) 0.0857 0.104 0.0802 0.162 0.347 0.235 0.234 0.255 0.215 0.166 0.111

Si (Silisium) 12.2 13.2 12.4 12.9 13.2 13.1 14.2 14.3 13.5 13 12.7

Al, reaktivt 16600 16900 16100 17300 18600 17600 19100 18900 17000 18100 12900

Al, ikke-labilt 18 21 16 20 40 28 32 22 21 28 10

Al, labilt 16600 16900 16100 17300 18500 17600 19000 18900 17000 18000 12900

Alkalinitet pH 4.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150

Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon
(DOC) 0.25 0.89 0.58 <0.50 0.62 <0.50 <0.50 1.1 2.4 <0.50 1.6

Total fosfor (Tot-P) 0.014 0.099 0.003 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.0066 0.01 <0.050 0.044

Fosfat <0.003 <0.003 <0.003 <0.040 0.042 <0.040 <0.040 0.005 0.0089 <0.040 0.0059

Turbiditet 150 93 160 158 348 10 9.1 47 22 79.7 46
Analysedato
(Turbiditet)

2019-02-
21

2019-02-
21

2019-04-
23

2019-05-
20

201906
24

201907
17

201908
23

201909
18

201910
17

2019-11-
26

201912
18

Sulfat (SO4) 740 830 910 1060 1080 1020 878 904 973 952 941

N-total 0.3 0.12 0.082 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.17 0.18 <0.10 <0.10

pH 3.2 3.2 3.2 3.08 7.4 3 3 3.1 3.2 3.13 3.2

Analysedato (pH)
2019-02-

22
2019-02-

22
2019-04-

23
2019-05-

20
201906

24
201907

17
201908

23
201909

18
201910

17
2019-11-

22
201912

18
Ledningsevne
(konduktivitet) 150 160 160 150 2.98 33.1 92.2 169 160 173 159
Analysedato
(Ledningsevne)

2019-02-
22

2019-02-
22

2019-04-
23

2019-05-
20

201906
24

201907
17

201908
23

201909
18

201910
17

2019-11-
22

201912
18

Klorid (Cl-) 6 5 4.6 3.74 4.45 4.03 3.92 4.03 3.72 4.42 4.47

Nitrat (NO3) <0.030 <0.030 <0.030 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
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6.2 Vedlegg 2: S1B, Giken, nedstrøms utløp fra Grunnstollen.

Tabell 28: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S1B – Giken, nedstrøms utløp fra Grunnstollen.

Parameter April Mai Juli September November
Ca (Kalsium) 95.4 36.7 16.2 28.1 72.4
Fe (Jern) 6.75 2.12 0.405 1.06 4.4
K (Kalium) 4.13 2.23 1.04 1.58 3.21
Mg (Magnesium) 17.2 6.55 2.63 4.75 13.4
Na (Natrium) 3.81 3.06
Al (Aluminium) 6950 1950 87.5 405 6090
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Ba (Barium) 10.2 9.58 4.92 7.72 8.46
Cd (Kadmium) 10.6 4.8 1.99 3.27 8.8
Co (Kobolt) 86.5 32.6 15.2 24.7 70.3
Cr (Krom) 3.03 <0.5 <0.5 <0.5 2.92
Cu (Kopper) 3760 1840 969 1420 3530
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 937 308 124 244 729
Mo (Molybden) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) 29.6 11.3 4.47 8.59 22.5
Pb (Bly) 6.61 1.35 0.292 1.31 6.12
Zn (Sink) 4490 1600 704 1220 3570
V(Vanadium) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Si (Silisium) 5.78 2.81 1.44 2.34 4.85
Al, reaktivt 5520 1480 77 251 4620
Al, ikke-labilt <10 <10 <10 <10 <10
Al, labilt 5520 1480 77 251 4620
Alkalinitet pH 4.5 <0.05 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) 0.58 <0.50 <0.50 1.7 <0.50
Total fosfor (Tot-P) 0.005 <0.050 <0.050 0.0084 <0.050
Fosfat <0.003 <0.040 <0.040 <0.002 <0.040
Turbiditet 67 10.8 2.1 5.4 44.8
Analysedato (Turbiditet) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-26
Sulfat (SO4) 400 145 58.8 108 365
N-total 0.14 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
pH 3.7 4.14 5.5 5 3.83
Analysedato (pH) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-22
Ledningsevne (konduktivitet) 76 32.1 1.06 25.7 65.5
Analysedato (Ledningsevne) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-22
Klorid (Cl-) 4.9 5.99 1.54 1.59 2.36
Nitrat (NO3) 0.071 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
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6.3 Vedlegg 3: S1C – Giken, oppstrøms utløp fra Grunnstollen

Tabell 29: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S1C – Giken, oppstrøms utløp fra Grunnstollen

Parameter Juli September
Ca (Kalsium) 6.28 8.8
Fe (Jern) 0.0186 0.0192
K (Kalium) 0.617 0.868
Mg (Magnesium) 0.432 0.684
Na (Natrium)
Al (Aluminium) 28.2 39.4
As (Arsen) <0.5 <0.5
Ba (Barium) 4.77 7.53
Cd (Kadmium) <0.05 0.0557
Co (Kobolt) 0.488 0.554
Cr (Krom) <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 32.7 31
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 2.22 3.13
Mo (Molybden) <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) <0.5 0.776
Pb (Bly) <0.2 <0.2
Zn (Sink) 14.5 18
V (Vanadium) <0.05 0.0634
Si (Silisium) 0.804 1.12
Al, reaktivt 21 23
Al, ikke-labilt <10 <10
Al, labilt 21 23
Alkalinitet pH 4.5 0.158 0.434
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) <0.50 0.84
Total fosfor (Tot-P) <0.050 0.0078
Fosfat <0.040 <0.002
Turbiditet 0.25 0.09
Analysedato (Turbiditet) 20190717 20190918
Sulfat (SO4) 6.03 6.04
N-total <0.10 <0.10
pH 7.3 7.4
Analysedato (pH) 20190717 20190918
Ledningsevne (konduktivitet) 1.31 6.13
Analysedato (Ledningsevne) 20190717 20190918
Klorid (Cl-) 1.35 1.1
Nitrat (NO3) <2.00 <2.00
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6.4 Vedlegg 4: S2 - Hellarmo, utløp Langvatnet

Tabell 30: : Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S2 – Hellarmo, utløp Langvatnet

Parameter Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okto. Novem. Dese.
Ca (Kalsium) 5.31 4.85 5.12 5.46 4.9 4.44 4.5 4.49 4.9 4.89 4.87
Fe (Jern) 0.0301 0.00852 0.0244 0.0236 0.0304 0.031 0.0226 0.0268 0.0263 0.022 0.0302
K (Kalium) 0.539 0.59 0.579 0.643 0.575 0.528 0.519 0.531 0.548 0.525 <0.5
Mg (Magnesium) 0.755 0.611 0.659 0.736 0.634 0.584 0.599 0.611 0.708 0.676 0.684
Na (Natrium) 1.63 1.63 1.54 1.85
Al (Aluminium) 27.7 7.23 21 18 20.8 24.8 26.8 29.7 23.4 15 19.5
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.97
Ba (Barium) 2.97 3.22 3.73 3.87 3.82 3.58 3.72 3.95 3.61 3.61 3.44
Cd (Kadmium) 0.145 0.0515 0.0524 0.0902 <0.05 0.0638 <0.05 0.0694 0.0568 0.068 0.0591
Co (Kobolt) 1.03 0.247 0.396 0.569 0.536 0.52 0.418 0.507 0.718 0.429 0.463
Cr (Krom) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 41.2 7.68 15.5 14.9 21.4 22.4 21.9 23.3 25.8 19.4 15.8
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 12.1 3.06 5.15 5.49 6.68 5.42 6 6.94 8.5 7.35 6.28
Mo (Molybden) 0.554 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3.63 <0.5 3.84 <0.5
Ni (Nikkel) 0.99 <0.5 0.823 0.816 0.985 0.913 0.512 0.512 0.866 1.02 1.57
Pb (Bly) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Zn (Sink) 55.4 13.4 19.9 17.1 25.3 21.7 24.1 25 31.4 25.9 21.2
V (Vanadium) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Si (Silisium) 0.421 0.411 0.437 0.515 0.532 0.495 0.456 0.462 0.497 0.466 0.455
Al, reaktivt 23 <10 <10 14 15 17 <10 <10 <10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Al, labilt 23 <10 <10 14 15 17 <10 <10 <10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5 0.14 0.15 0.2 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 0.164 <0.150 <0.150 <0.150
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon
(DOC) 0.24 0.78 0.6 <0.50 0.87 0.62 0.65 0.92 1.7 <0.50 2.8
Total fosfor (Tot-P) 0.007 0.23 <0.003 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.087 0.0084 <0.050 <0.10
Fosfat <0.003 <0.003 0.004 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.002 0.0053 <0.040 <0.10
Turbiditet 1.3 0.92 0.4 2.51 0.62 0.52 0.43 0.37 0.6 1.29 0.47
Analysedato
(Turbiditet)

2019-
02-21

2019-
02-21

2019-
04-23

2019-
05-20

20190
624

20190
717

20190
823

20190
918

20191
017

2019-
11-26

20191
218

Sulfat (SO4) 8 9 9.4 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 5.45 <5.00 5.28
N-total 0.3 0.19 0.088 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.16 <0.10 0.27
pH 6.8 6.8 6.9 6.66 7.1 7.2 7 7.2 7 7.12 7

Analysedato (pH)
2019-
02-22

2019-
02-22

2019-
04-23

2019-
05-20

20190
624

20190
717

20190
823

20190
918

20191
017

2019-
11-22

20191
218

Ledningsevne
(konduktivitet) 4.8 4.7 4.4 5.59 4.26 1.61 2.43 3.85 4.19 4.56 3.95
Analysedato
(Ledningsevne)

2019-
02-22

2019-
02-22

2019-
04-23

2019-
05-20

20190
624

20190
717

20190
823

20190
918

20191
017

2019-
11-22

20191
218

Klorid (Cl-) 3 3 2.3 3.38 3.47 2.84 2.05 1.96 3.22 2.26 2.58
Nitrat (NO3) 0.07 0.062 0.051 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
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6.5 Vedlegg 5: S3 – Galmi, referanse

Tabell 31: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt Galmi – referansestasjon.

Parameter Mai Juli September
Ca (Kalsium) 6.59 2.88 3.89
Fe (Jern) 0.00869 <0.004 <0.004
K (Kalium) 0.913 <0.5 0.536
Mg (Magnesium) 1.34 0.237 0.351
Na (Natrium) 4.32
Al (Aluminium) 18 3.63 3.45
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5
Ba (Barium) 10.7 3.79 4.98
Cd (Kadmium) <0.05 <0.05 <0.05
Co (Kobolt) 0.0788 <0.05 <0.05
Cr (Krom) <0.5 <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 2.47 <1 <1
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 0.554 0.216 <0.2
Mo (Molybden) <0.5 <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) <0.5 <0.5 <0.5
Pb (Bly) <0.2 <0.2 <0.2
Zn (Sink) <10 <2 <2
V (Vanadium) 0.0856 <0.05 <0.05
Si (Silisium) 0.823 0.451 0.471
Al, reaktivt <10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10
Al, labilt <10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5 0.181 <0.150 <0.150
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) <0.50 0.85 2.1
Total fosfor (Tot-P) <0.050 <0.050 0.077
Fosfat <0.040 <0.040 <0.002
Turbiditet 0.4 0.19 0.09
Analysedato (Turbiditet) 2019-05-20 20190717 20190918
Sulfat (SO4) <5.00 <5.00 <5.00
N-total <0.10 <0.10 <0.10
pH 7.04 7.1 7.2
Analysedato (pH) 2019-05-20 20190717 20190918
Ledningsevne (konduktivitet) 8.18 1.13 3.09
Analysedato (Ledningsevne) 2019-05-20 20190717 20190918
Klorid (Cl-) 11.7 1.34 1.14
Nitrat (NO3) <2.00 <2.00 <2.00



Overvåkning av gruvepåvirkede vassdrag ved Sulitjelma
Årsrapport 2018
Oppdragsnr.: 5184157 Dokumentnr.: 04 Versjon: J03

2019-04-01 | Side 54 av 60

6.6 Vedlegg 6: S4 - Furuhaugbekken

Tabell 32: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S4 – Fururhaugbekken.

Parameter Juli September
Ca (Kalsium) 14.8 15.5
Fe (Jern) 2.64 2.98
K (Kalium) 2.74 3.44
Mg (Magnesium) 6.23 7.5
Na (Natrium)
Al (Aluminium) 5220 5750
As (Arsen) <0.5 <0.5
Ba (Barium) 17.9 19
Cd (Kadmium) 3.32 3.53
Co (Kobolt) 69 78.1
Cr (Krom) 3.84 4.07
Cu (Kopper) 3250 3280
Hg(Kvikksølv) <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 196 253
Mo (Molybden) <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) 20.8 23.2
Pb (Bly) 1.21 1.56
Zn (Sink) 1150 1200
V (Vanadium) 0.0598 <0.05
Si (Silisium) 7.34 8.2
Al, reaktivt 4940 5020
Al, ikke-labilt <10 <10
Al, labilt 4940 5020
Alkalinitet pH 4.5 <0.150 <0.150
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) 1.04 1.6
Total fosfor (Tot-P) <0.050 0.086
Fosfat <0.040 <0.002
Turbiditet 0.18 0.07
Analysedato (Turbiditet) 20190717 20190918
Sulfat (SO4) 162 177
N-total <0.10 0.1
pH 3.4 3.4
Analysedato (pH) 20190717 20190918
Ledningsevne (konduktivitet) 3.13 44.8
Analysedato (Ledningsevne) 20190717 20190918
Klorid (Cl-) 3.65 3.22
Nitrat (NO3) <2.00 <2.00
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6.7 Vedlegg 7: S5 - Balmi, nedstrøms fylling

Tabell 33: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt Balmi, nedstrøms fylling

Parameter Mai Juli September
Ca (Kalsium) 8.33 5.44 9.26
Fe (Jern) 0.0184 0.00636 <0.004
K (Kalium) 0.832 0.628 0.982
Mg (Magnesium) 1.15 0.482 0.82
Na (Natrium) 2.44
Al (Aluminium) 31.2 5.67 4.88
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5
Ba (Barium) 7.11 4.68 7.14
Cd (Kadmium) 0.051 <0.05 <0.05
Co (Kobolt) 0.251 0.0615 <0.05
Cr (Krom) <0.5 <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 37.2 3.72 2.15
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 1.63 <0.2 0.234
Mo (Molybden) 0.53 <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) 0.514 <0.5 <0.5
Pb (Bly) <0.2 <0.2 <0.2
Zn (Sink) 8.53 3.08 <2
V (Vanadium) 0.0532 <0.05 0.0799
Si (Silisium) 0.971 0.46 0.756
Al, reaktivt <10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10
Al, labilt <10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5 0.252 0.172 0.487
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) 1.12 <0.50 1.3
Total fosfor (Tot-P) <0.050 <0.050 0.0082
Fosfat <0.040 <0.040 <0.002
Turbiditet 0.46 0.2 0.04
Analysedato (Turbiditet) 2019-05-20 20190717 20190918
Sulfat (SO4) <5.00 <5.00 <5.00
N-total <0.10 0.14 <0.10
pH 7.22 7.3 7.6
Analysedato (pH) 2019-05-20 20190717 20190918
Ledningsevne (konduktivitet) 6.96 3.48 6.25
Analysedato (Ledningsevne) 2019-05-20 20190717 20190918
Klorid (Cl-) 5.59 1.39 1.68
Nitrat (NO3) <2.00 <2.00 <2.00
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6.8 Vedlegg 8: S8 - Lomi

Tabell 34: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S8 - Lomi

Parameter Mai Juli September
Ca (Kalsium) 11.6 6.1 8.9
Fe (Jern) <0.004 <0.004 <0.004
K (Kalium) <3 0.53 0.804
Mg (Magnesium) 1.17 0.506 0.778
Na (Natrium) 2.66
Al (Aluminium) 5.9 3.23 2.93
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5
Ba (Barium) 5.13 2.4 4.04
Cd (Kadmium) <0.05 <0.05 <0.05
Co (Kobolt) 0.0862 <0.05 <0.05
Cr (Krom) <0.5 <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 3.08 <1 <1
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 0.393 0.348 <0.2
Mo (Molybden) <0.5 <0.5 <0.5
Ni (Nikkel) <0.5 <0.5 <0.5
Pb (Bly) <0.2 <0.2 <0.2
Zn (Sink) <2 <2 <2
V (Vanadium) <0.05 <0.05 0.0723
Si (Silisium) 0.628 0.217 0.325
Al, reaktivt <10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10
Al, labilt <10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5 0.558 0.258 0.541
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) <0.50 <0.50 0.9
Total fosfor (Tot-P) <0.050 <0.050 0.0077
Fosfat <0.040 <0.040 <0.002
Turbiditet 0.36 0.6 0.08
Analysedato (Turbiditet) 2019-05-20 20190717 20190918
Sulfat (SO4) <5.00 <5.00 <5.00
N-total <0.10 0.12 <0.10
pH 7.47 7.5 7.7
Analysedato (pH) 2019-05-20 20190717 20190918
Ledningsevne (konduktivitet) 9.34 1.4 5.75
Analysedato (Ledningsevne) 2019-05-20 20190717 20190918
Klorid (Cl-) 6.17 1.39 1.21
Nitrat (NO3) <2.00 <2.00 <2.00
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6.9 Vedlegg 9: S10 - Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva

Tabell 35: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S10 – Sjønståelva, nedstrøms Tverrelva.

Parameter April Mai Juli September November
Ca (Kalsium) 5.12 4.03 1.74 3.03 4.71
Fe (Jern) 0.0183 0.0291 0.00713 0.0143 0.025
K (Kalium) 0.953 0.836 <0.5 0.666 0.872
Mg (Magnesium) 1.09 0.868 0.315 0.543 0.924
Na (Natrium) 3.42 3.32
Al (Aluminium) 16.1 32.6 10.4 11.8 14
As (Arsen) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Ba (Barium) 11.3 8.95 4.03 5.83 8.77
Cd (Kadmium) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Co (Kobolt) <0.05 0.0789 <0.05 <0.05 <0.05
Cr (Krom) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Cu (Kopper) 1.26 1.5 1.08 <1 3.53
Hg (Kvikksølv) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Mn (Mangan) 0.934 1.34 0.946 1.38 2.47
Mo (Molybden) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.06
Ni (Nikkel) 0.526 <0.5 <0.5 <0.5 0.836
Pb (Bly) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Zn (Sink) <2 <2 <2 <2 5.27
V (Vanadium) <0.05 0.0682 <0.05 0.0739 0.131
Si (Silisium) 1.08 0.74 0.276 0.423 1.01
Al, reaktivt <10 <10 <10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10 <10 <10
Al, labilt <10 <10 <10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5 0.23 <0.150 <0.150 0.169 <0.150
Alkalinitet pH 8.3 <0.150 <0.150 <0.150 <0.150
Løst organisk karbon (DOC) 1 1.09 <0.50 2.7 0.76
Total fosfor (Tot-P) 0.003 <0.050 <0.050 0.0085 <0.050
Fosfat 0.005 <0.040 <0.040 <0.002 <0.040
Turbiditet <0.05 0.42 0.21 0.13 1.37
Analysedato (Turbiditet) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-26
Sulfat (SO4) 4 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
N-total 0.11 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
pH 6.8 6.98 7.1 7.3 7.04
Analysedato (pH) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-22
Ledningsevne (konduktivitet) 6.2 5.7 0.71 3.07 4.78
Analysedato (Ledningsevne) 2019-04-23 2019-05-20 20190717 20190918 2019-11-22
Klorid (Cl-) 7.5 7.78 1.59 1.42 2.8
Nitrat (NO3) 0.079 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
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6.10 Vedlegg 10: S13 - Øvervatnet, utløp

Tabell 36: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S13 – Øvervatnet, utløp.

Parameter April Juli September November
Ca (Kalsium)
Fe (Jern)
K (Kalium)
Mg (Magnesium)
Na (Natrium)
Al (Aluminium)
As (Arsen)
Ba (Barium)
Cd (Kadmium)
Co (Kobolt)
Cr (Krom)
Cu (Kopper) 5.22 14.8 9.09 11
Hg (Kvikksølv)
Mn (Mangan)
Mo (Molybden)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink) 7.8 15.7 11.1 23
V (Vanadium)
Si (Silisium)
Al, reaktivt <10 10 <10 <10
Al, ikke-labilt <10 <10 <10 <10
Al, labilt <10 10 <10 <10
Alkalinitet pH 4.5
Alkalinitet pH 8.3
Løst organisk karbon (DOC)
Total fosfor (Tot-P)
Fosfat
Turbiditet
Analysedato (Turbiditet)
Sulfat (SO4)
N-total
pH 7.3 7.3 7.5 7.5
Analysedato (pH) 2019-04-23 20190717 20190918 2019-11-22
Ledningsevne (konduktivitet) 24 23.9 268 162
Analysedato (Ledningsevne) 2019-04-23 20190717 20190918 2019-11-22
Klorid (Cl-)
Nitrat (NO3)
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6.11 Vedlegg 11: S14 - Nervatnet

Tabell 37: Tabellen viser analyseresultater fra 2019 for prøvepunkt S14 – Nervatnet.

Parameter April Juli September November

Ca (Kalsium)
Fe (Jern)
K (Kalium)
Mg (Magnesium)
Na (Natrium)
Al (Aluminium)
As (Arsen)
Ba (Barium)
Cd (Kadmium)
Co (Kobolt)
Cr (Krom)
Cu (Kopper) 8.96 10.7 6.18 17.8

Hg (Kvikksølv)
Mn (Mangan)
Mo (Molybden)
Ni (Nikkel)
Pb (Bly)
Zn (Sink) 14.1 11.9 7.45 25

V (Vanadium)
Si (Silisium)
Al, reaktivt <10 <10 13 20

Al, ikke-labilt <10 <10 13 <10

Al, labilt <10 <10 <10 20

Alkalinitet pH 4.5
Alkalinitet pH 8.3
Løst organisk karbon (DOC)
Total fosfor (Tot-P)
Fosfat
Turbiditet
Analysedato (Turbiditet)
Sulfat (SO4)
N-total
pH 7.3 7.3 7.6

Analysedato (pH) 2019-04-23 20190717 2019-11-22

Ledningsevne (konduktivitet) 60 43 610

Analysedato (Ledningsevne) 2019-04-23 20190717 2019-11-22

Klorid (Cl-)
Nitrat (NO3)
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6.12 Vedlegg 12: Originale analyserapporter
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Mottatt dato 2019-02-20 Norconsult AS
Utstedt 2019-02-27 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktorat for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 5184157

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-02-15

Labnummer N00640829
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ca (Kalsium) a ulev 200 25 mg/l 1 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 25.1 3.0 mg/l 1 R SUHA
K (Kalium) a ulev 7.94 0.97 mg/l 1 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 38.8 4.6 mg/l 1 R SUHA
Na (Natrium) a ulev 6.36 0.77 mg/l 1 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 18000 2780 µg/l 1 R SUHA
As (Arsen) a ulev 1.71 0.49 µg/l 1 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 10.3 2.1 µg/l 1 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 25.1 3.4 µg/l 1 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 212 25 µg/l 1 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 14.0 2.9 µg/l 1 H SUHA
Cu (Kopper) a ulev 9800 1220 µg/l 1 R SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 1 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2220 263 µg/l 1 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 1 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 74.0 9.9 µg/l 1 R SUHA
Pb (Bly) a ulev 22.2 4.3 µg/l 1 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 10800 1310 µg/l 1 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.0857 0.0402 µg/l 1 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 12.2 1.4 mg/l 2 R SUHA

Al, reaktivt a ulev 16600 2490 µg/l 3 1 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 18 7 µg/l 3 1 SAHM
Al, labilt a ulev 16600 µg/l 3 1 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.05 mmol/l 4 2 ANME

DOC a ulev 0.25 0.5 mg/l 5 2 ANME

P-total a ulev 0.014 0.01 mg/l 6 2 ANME

Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003 mg/l 7 2 ANME

Turbiditet a ulev 150 22.5 FNU 8 2 ANME
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-02-21 Dato 8 2 ANME
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-02-15 
 
Labnummer N00640829 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Sulfat (SO4) a ulev 740 111 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.3 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 3.2   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-02-22   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 150 22.5 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-02-22  Dato 12 2 ANME 
       
Klorid (Cl-) a ulev 6 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev <0.030  mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-02-21  Dato 14 2 ANME 
Alkalinitet pH 4.5:  Siden pH er 3,2, er det ikke mulig å titrere til alkalitet, og alkaliniteten blir derfor oppdatert til <0,05.  
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-02-15 
 
Labnummer N00640830 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 5.31 0.67 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0301 0.0039 mg/l 1 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.539 0.067 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.755 0.091 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 1.63 0.20 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 27.7 7.8 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 2.97 0.61 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.145 0.042 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 1.03 0.24 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 41.2 5.1 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 12.1 1.4 µg/l 1 R SUHA 
Mo (Molybden) a ulev 0.554 0.389 µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.990 0.393 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 55.4 6.9 µg/l 1 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.421 0.050 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev 23 8 µg/l 3 1 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 SAHM 
Al, labilt a ulev 23  µg/l 3 1 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.14 0.05 mmol/l 4 2 ANME 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-02-22  Dato 4 2 ANME 
       
DOC a ulev 0.24 0.5 mg/l 5 2 ANME 
       
P-total a ulev 0.007 0.01 mg/l 6 2 ANME 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003  mg/l 7 2 ANME 
       
Turbiditet a ulev 1.3 0.195 FNU 8 2 ANME 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-02-21  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 8 5 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.30 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 6.8   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-02-22   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 4.8 5 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-02-22  Dato 12 2 ANME 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-02-15 
 
Labnummer N00640830 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev 0.070 0.3 mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-02-21  Dato 14 2 ANME 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 

 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

2  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
varierer med pakken. 

  
 
 

3 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

4 Bestemmelse av alkalinitet i vann 
 
Metode: DS/EN ISO 9963-1:1994 
Måleprinsipp: Potensiometrisk titrering, 
 Det titreres til endepunkt på pH 4,5. 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

5 Bestemmelse av løst organisk karbon, DOC, i vann 
 
Metode: SM 17udg. 530C 
Rapporteringsgrenser: LOD 0.2 mg/L 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

6 P-total, total fosfor i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004   
Måleprinsipp: I sur løsning dannes ortofosat,som med svovelsyre, molybdat og antimon(III) danner en forbindelse 
som med askorbinsyre reduseres til et farget kompleks. Absorbansen måles spektrofotometrisk ved 880nm. 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,003 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
 
  
 
 

7 Bestemmelse av fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004 
Rapporteringsgrenser: LOD: 0,002 mg/l 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

8 Turbiditet 
 
Metode: ISO 7027    
Måleprinsipp: Turbidimeter, sammenligning mellom lysspredning i prøve og standard 
Rapporteringsgrenser (LOD:) 0,05 FTU  
Måleusikkerhet: 10% 
 
 
  
 
 

9 Sulfat (SO4
2-) i vann 

 
Metode: DS/ISO 15923:2013   
Måleprinsipp: Fotometrisk måling ved 420 nm, av løsning etter at sulfat er felt ut som BaSO4 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,5 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
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Metodespesifikasjon
Øvrig informasjon: Prøver med sterk farge og/eller turbiditet kan interferere på målingen av sulfat.

10 Bestemm else av total t n i t r ogen i dr ik kevann, f erskvann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 11905-1:1998
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 0,02 mg/ L
Rentvann LOD 0,02 mg/ l

Ferskvann LOD 20 µg/ L
Sjøvann LOD 20 µg/ L
Avløpsvann LOD 0,5 mg/ L

Måleusikkerhet: Relat iv usikkerhet 10

11 Bestemmelse av pH i vann

Metode: ISO 10523
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Måleområde: pH 1 til pH 12
Måleusikkerhet: 4%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden.

12 Ledningsevne i vann

Metode: DS/EN 27888:2003
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Rapporteringsgrense (LOD): 1 mS/m
Måleusikkerhet: 3%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden

13 Klorid i vann

Metode: DS/ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk
Rapporteringsgrenser (LOD): 1 mg/l
Måleusikkerhet: 10%

14 Bestemm else av Nit rat - N i dr ik kevann, fersk vann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spekt rofotometr isk
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Metodespesifikasjon
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 6 µg/ L

Ferskvann LOD 0,5 µg/ L
Saltvann LOD 0,5 µg/ L
Avløpsvann LOD 6 µg/ L

Tidssensi t iv parameter : Det
gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av t iden mellom prøvetakning og analyse. Prøven bør
derfor ha ankommet lab snarest mulig et ter prøvetakning.

Godkjenner
ANME Anne Melson

SAHM Sabra Hashimi

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-03-19 Norconsult AS
Utstedt 2019-03-26 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktorat for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 5184157

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Labnummer N00645551
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ca (Kalsium) a ulev 230 29 mg/l 1 R MORO
Fe (Jern) a ulev 30.2 3.7 mg/l 1 R MORO
K (Kalium) a ulev 9.01 1.10 mg/l 1 R MORO
Mg (Magnesium) a ulev 42.0 5.0 mg/l 1 R MORO
Na (Natrium) a ulev 6.29 0.78 mg/l 1 R MORO
Al (Aluminium) a ulev 18500 2860 µg/l 1 R MORO
As (Arsen) a ulev 1.49 0.46 µg/l 1 H MORO
Ba (Barium) a ulev 9.75 2.02 µg/l 1 H MORO
Cd (Kadmium) a ulev 27.5 3.5 µg/l 1 R MORO
Co (Kobolt) a ulev 221 26 µg/l 1 R MORO
Cr (Krom) a ulev 13.2 2.9 µg/l 1 H MORO
Cu (Kopper) a ulev 9900 1190 µg/l 1 R MORO
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 1 F MORO
Mn (Mangan) a ulev 2450 290 µg/l 1 R MORO
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 1 H MORO
Ni (Nikkel) a ulev 70.9 9.8 µg/l 1 R MORO
Pb (Bly) a ulev 22.5 4.4 µg/l 1 H MORO
Zn (Sink) a ulev 11500 1540 µg/l 1 R MORO
V (Vanadium) a ulev 0.104 0.045 µg/l 1 H MORO
Si (Silisium) a ulev 13.2 1.5 mg/l 2 R MORO

Al, reaktivt a ulev 16900 2540 µg/l 3 1 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 21 7 µg/l 3 1 SAHM
Al, labilt a ulev 16900 µg/l 3 1 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.05 mmol/l 4 2 MORO
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-03-20 Dato 4 2 MORO

DOC a ulev 0.89 0.5 mg/l 5 2 MORO

P-total a ulev 0.099 0.01485 mg/l 6 2 MORO

Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003 mg/l 7 2 MORO

Turbiditet a ulev 93 13.95 FNU 8 2 MORO
Analysedato (Turbiditet) * 2019-02-21 Dato 8 2 ANME
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
 
Labnummer N00645551 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Sulfat (SO4) a ulev 830 124.5 mg/l 9 2 MORO 
       
N-total a ulev 0.12 0.05 mg/l 10 2 MORO 
       
pH a ulev 3.2   11 2 MORO 
Analysedato (pH) a ulev 2019-02-22   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 160 24 mS/m 12 2 MORO 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-02-22  Dato 12 2 ANME 
       
Klorid (Cl-) a ulev 5 5 mg/l 13 2 MORO 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev <0.030  mg/l 14 2 MORO 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-03-21  Dato 14 2 MORO 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
 
Labnummer N00645552 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 4.85 0.61 mg/l 1 R MORO 
Fe (Jern) a ulev 0.00852 0.00527 mg/l 1 H MORO 
K (Kalium) a ulev 0.590 0.076 mg/l 1 R MORO 
Mg (Magnesium) a ulev 0.611 0.075 mg/l 1 R MORO 
Na (Natrium) a ulev 1.63 0.20 mg/l 1 R MORO 
Al (Aluminium) a ulev 7.23 5.74 µg/l 1 H MORO 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H MORO 
Ba (Barium) a ulev 3.22 0.66 µg/l 1 H MORO 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0515 0.0342 µg/l 1 H MORO 
Co (Kobolt) a ulev 0.247 0.128 µg/l 1 H MORO 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H MORO 
Cu (Kopper) a ulev 7.68 2.73 µg/l 1 H MORO 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F MORO 
Mn (Mangan) a ulev 3.06 0.87 µg/l 1 H MORO 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H MORO 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 1 H MORO 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H MORO 
Zn (Sink) a ulev 13.4 2.1 µg/l 1 R MORO 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H MORO 
Si (Silisium) a ulev 0.411 0.051 mg/l 2 R MORO 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.15 0.05 mmol/l 4 2 MORO 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-03-20  Dato 4 2 MORO 
       
DOC a ulev 0.78 0.5 mg/l 5 2 MORO 
       
P-total a ulev 0.23 0.0345 mg/l 6 2 MORO 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003  mg/l 7 2 MORO 
       
Turbiditet a ulev 0.92 0.138 FNU 8 2 MORO 
Analysedato (Turbiditet) * 2019-02-21  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 9 5 mg/l 9 2 MORO 
       
N-total a ulev 0.19 0.05 mg/l 10 2 MORO 
       
pH a ulev 6.8   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-02-22   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 4.7 5 mS/m 12 2 MORO 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-02-22  Dato 12 2 ANME 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
 
Labnummer N00645552 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Klorid (Cl-) a ulev 3 5 mg/l 13 2 MORO 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev 0.062 0.3 mg/l 14 2 MORO 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-03-21  Dato 14 2 MORO 
 

mailto:info.on@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no


Rapport 
 
Side 5 (9) 

 N1904504 
 

1GSPOFHVIFL 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS Sarpsborg 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

 
 
E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 

 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

2  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
varierer med pakken. 

  
 
 

3 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

4 Bestemmelse av alkalinitet i vann 
 
Metode: DS/EN ISO 9963-1:1994 
Måleprinsipp: Potensiometrisk titrering, 
 Det titreres til endepunkt på pH 4,5. 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

5 Bestemmelse av løst organisk karbon, DOC, i vann 
 
Metode: SM 17udg. 530C 
Rapporteringsgrenser: LOD 0.2 mg/L 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

6 P-total, total fosfor i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004   
Måleprinsipp: I sur løsning dannes ortofosat,som med svovelsyre, molybdat og antimon(III) danner en forbindelse 
som med askorbinsyre reduseres til et farget kompleks. Absorbansen måles spektrofotometrisk ved 880nm. 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,003 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
 
  
 
 

7 Bestemmelse av fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004 
Rapporteringsgrenser: LOD: 0,002 mg/l 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

8 Turbiditet 
 
Metode: ISO 7027    
Måleprinsipp: Turbidimeter, sammenligning mellom lysspredning i prøve og standard 
Rapporteringsgrenser (LOD:) 0,05 FTU  
Måleusikkerhet: 10% 
 
 
  
 
 

9 Sulfat (SO4
2-) i vann 

 
Metode: DS/ISO 15923:2013   
Måleprinsipp: Fotometrisk måling ved 420 nm, av løsning etter at sulfat er felt ut som BaSO4 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,5 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
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Metodespesifikasjon
Øvrig informasjon: Prøver med sterk farge og/eller turbiditet kan interferere på målingen av sulfat.

10 Bestemm else av total t n i t r ogen i dr ik kevann, f erskvann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 11905- 1:1998
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 0,02 mg/ L
Rentvann LOD 0,02 mg/ l

Ferskvann LOD 20 µg/ L
Sjøvann LOD 20 µg/ L
Avløpsvann LOD 0,5 mg/ L

Måleusikkerhet: Relat iv usikkerhet 10

11 Bestemmelse av pH i vann

Metode: ISO 10523
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Måleområde: pH 1 til pH 12
Måleusikkerhet: 4%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden.

12 Ledningsevne i vann

Metode: DS/EN 27888:2003
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Rapporteringsgrense (LOD): 1 mS/m
Måleusikkerhet: 3%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden

13 Klorid i vann

Metode: DS/ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk
Rapporteringsgrenser (LOD): 1 mg/l
Måleusikkerhet: 10%

14 Bestemm else av Nit rat - N i dr ik kevann, fersk vann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spektrofotometr isk
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Metodespesifikasjon
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 6 µg/ L

Ferskvann LOD 0,5 µg/ L
Saltvann LOD 0,5 µg/ L
Avløpsvann LOD 6 µg/ L

Tidssensi t iv parameter : Det
gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av t iden mellom prøvetakning og analyse. Prøven bør
derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
ANME Anne Melson

MORO Monia Alexandersen

SAHM Sabra Hashimi

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-04-17 Norconsult AS
Utstedt 2019-04-29 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktorat for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 5184157

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Overvann fra elver

Prøvetatt 2019-04-15

Labnummer N00652736
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ca (Kalsium) a ulev 220 28 mg/l 1 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 28.7 3.5 mg/l 1 R SUHA
K (Kalium) a ulev 8.58 1.05 mg/l 1 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 41.3 4.9 mg/l 1 R SUHA
Na (Natrium) a ulev 6.09 0.74 mg/l 1 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 17800 2750 µg/l 1 R SUHA
As (Arsen) a ulev 1.55 0.31 µg/l 1 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 10.5 2.1 µg/l 1 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 25.7 3.7 µg/l 1 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 208 25 µg/l 1 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 13.7 2.8 µg/l 1 H SUHA
Cu (Kopper) a ulev 9250 1130 µg/l 1 R SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 1 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2280 269 µg/l 1 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev 22.6 4.6 µg/l 1 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 68.7 9.4 µg/l 1 R SUHA
Pb (Bly) a ulev 25.6 4.9 µg/l 1 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 11100 1350 µg/l 1 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.0802 0.0389 µg/l 1 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 12.4 1.5 mg/l 2 R SUHA

Al, reaktivt a ulev 16100 2410 µg/l 3 1 ANME
Al, ikke-labilt a ulev 16 7 µg/l 3 1 ANME
Al, labilt a ulev 16100 µg/l 3 1 ANME

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.05 mmol/l 4 2 ANME
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-04-23 Dato 4 2 ANME

DOC a ulev 0.58 0.5 mg/l 5 2 ANME

P-total a ulev 0.003 0.01 mg/l 6 2 ANME

Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003 mg/l 7 2 ANME

Turbiditet a ulev 160 24 FNU 8 2 ANME
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Deres prøvenavn S1A 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652736 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-04-23  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 910 136.5 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.082 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 3.2   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 160 24 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
       
Klorid (Cl-) a ulev 4.6 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev <0.030  mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-04-23  Dato 14 2 ANME 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652737 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 95.4 12.0 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 6.75 0.82 mg/l 1 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 4.13 0.51 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 17.2 2.0 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 3.81 0.47 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 6950 1070 µg/l 1 R SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 10.2 2.1 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 10.6 1.8 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 86.5 10.5 µg/l 1 R SUHA 
Cr (Krom) a ulev 3.03 0.69 µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 3760 461 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 937 110 µg/l 1 R SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 29.6 5.9 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev 6.61 1.28 µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 4490 542 µg/l 1 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 5.78 0.68 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev 5520 828 µg/l 3 1 ANME 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, labilt a ulev 5520  µg/l 3 1 ANME 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.05  mmol/l 4 2 ANME 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-04-23  Dato 4 2 ANME 
       
DOC a ulev 0.58 0.5 mg/l 5 2 ANME 
       
P-total a ulev 0.005 0.01 mg/l 6 2 ANME 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.003  mg/l 7 2 ANME 
       
Turbiditet a ulev 67 10.05 FNU 8 2 ANME 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-04-23  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 400 60 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.14 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 3.7   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 76 11.4 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652737 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Klorid (Cl-) a ulev 4.9 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev 0.071 0.3 mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-04-23  Dato 14 2 ANME 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652738 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 5.12 0.65 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0244 0.0031 mg/l 1 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.579 0.073 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.659 0.080 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 1.54 0.19 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 21.0 7.2 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 3.73 0.77 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0524 0.0351 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.396 0.143 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 15.5 2.5 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 5.15 1.16 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.823 0.469 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 19.9 7.1 µg/l 1 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.437 0.052 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.20 0.05 mmol/l 4 2 ANME 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-04-23  Dato 4 2 ANME 
       
DOC a ulev 0.60 0.5 mg/l 5 2 ANME 
       
P-total a ulev <0.003  mg/l 6 2 ANME 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev 0.004 0.03 mg/l 7 2 ANME 
       
Turbiditet a ulev 0.40 0.06 FNU 8 2 ANME 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-04-23  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 9.4 5 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.088 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 6.9   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 4.4 5 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652738 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Klorid (Cl-) a ulev 2.3 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev 0.051 0.3 mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-04-23  Dato 14 2 ANME 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652739 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 5.12 0.65 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0183 0.0060 mg/l 1 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.953 0.121 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 1.09 0.13 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 3.42 0.44 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 16.1 6.5 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 11.3 2.2 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 1.26 0.35 µg/l 1 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 0.934 0.609 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.526 0.329 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 1.08 0.13 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.23 0.05 mmol/l 4 2 ANME 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-04-23  Dato 4 2 ANME 
       
DOC a ulev 1.0 0.5 mg/l 5 2 ANME 
       
P-total a ulev 0.003 0.01 mg/l 6 2 ANME 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev 0.005 0.03 mg/l 7 2 ANME 
       
Turbiditet a ulev <0.05  FNU 8 2 ANME 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-04-23  Dato 8 2 ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 4.0 5 mg/l 9 2 ANME 
       
N-total a ulev 0.11 0.05 mg/l 10 2 ANME 
       
pH a ulev 6.8   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 6.2 5 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652739 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Klorid (Cl-) a ulev 7.5 5 mg/l 13 2 ANME 
       
Nitrat-N (NO3-N) a ulev 0.079 0.3 mg/l 14 2 ANME 
Analysedato (NO3-N) a ulev 2019-04-23  Dato 14 2 ANME 
 
 
Deres prøvenavn S13 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652740 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Cu (Kopper) a ulev 5.22 1.07 µg/l 15 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 7.80 2.88 µg/l 15 H SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
       
pH a ulev 7.3   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 24 5 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
 
 
Deres prøvenavn S14 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-04-15 
 
Labnummer N00652741 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Cu (Kopper) a ulev 8.96 1.80 µg/l 15 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 14.1 5.1 µg/l 15 H SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 ANME 
       
pH a ulev 7.3   11 2 ANME 
Analysedato (pH) a ulev 2019-04-23   11 2 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 60 9 mS/m 12 2 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-04-23  Dato 12 2 ANME 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 

 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

2  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
varierer med pakken. 

  
 
 

3 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

4 Bestemmelse av alkalinitet i vann 
 
Metode: DS/EN ISO 9963-1:1994 
Måleprinsipp: Potensiometrisk titrering, 
 Det titreres til endepunkt på pH 4,5. 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

5 Bestemmelse av løst organisk karbon, DOC, i vann 
 
Metode: SM 17udg. 530C 
Rapporteringsgrenser: LOD 0.2 mg/L 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

6 P-total, total fosfor i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004   
Måleprinsipp: I sur løsning dannes ortofosat,som med svovelsyre, molybdat og antimon(III) danner en forbindelse 
som med askorbinsyre reduseres til et farget kompleks. Absorbansen måles spektrofotometrisk ved 880nm. 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,003 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
 
  
 
 

7 Bestemmelse av fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878:2004 
Rapporteringsgrenser: LOD: 0,002 mg/l 
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 4% 
 
 

8 Turbiditet 
 
Metode: ISO 7027    
Måleprinsipp: Turbidimeter, sammenligning mellom lysspredning i prøve og standard 
Rapporteringsgrenser (LOD:) 0,05 FTU  
Måleusikkerhet: 10% 
 
 
  
 
 

9 Sulfat (SO4
2-) i vann 

 
Metode: DS/ISO 15923:2013   
Måleprinsipp: Fotometrisk måling ved 420 nm, av løsning etter at sulfat er felt ut som BaSO4 
Rapporteringsgrenser (LOD): 0,5 mg/l 
Måleusikkerhet: 10% 
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Metodespesifikasjon
Øvrig informasjon: Prøver med sterk farge og/eller turbiditet kan interferere på målingen av sulfat.

10 Bestemm else av total t n i t r ogen i dr ik kevann, f erskvann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 11905- 1:1998
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 0,02 mg/ L
Rentvann LOD 0,02 mg/ l

Ferskvann LOD 20 µg/ L
Sjøvann LOD 20 µg/ L
Avløpsvann LOD 0,5 mg/ L

Måleusikkerhet: Relat iv usikkerhet 10

11 Bestemmelse av pH i vann

Metode: ISO 10523
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Måleområde: pH 1 til pH 12
Måleusikkerhet: 4%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden.

12 Ledningsevne i vann

Metode: DS/EN 27888:2003
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Rapporteringsgrense (LOD): 1 mS/m
Måleusikkerhet: 3%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden

13 Klorid i vann

Metode: DS/ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk
Rapporteringsgrenser (LOD): 1 mg/l
Måleusikkerhet: 10%

14 Bestemm else av Nit rat - N i dr ik kevann, fersk vann, sal tvann og avløpsvann

Metode: DS/ ISO 15923:2013
Måleprinsipp: Spektrofotometr isk
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Metodespesifikasjon
Rapporter ingsgrenser: Drikkevann LOD 6 µg/ L

Ferskvann LOD 0,5 µg/ L
Saltvann LOD 0,5 µg/ L
Avløpsvann LOD 6 µg/ L

Tidssensi t iv parameter : Det
gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av t iden mellom prøvetakning og analyse. Prøven bør
derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

15 «V-3A» Metaller i forurenset vann

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l
As, Arsenikk 1 µg/l
Ba, Barium 0.2 µg/l
Ca, Kalsium 200 µg/l
Cd, Kadmium 0.05 µg/l
Co, Kobolt 0.05 µg/l
Cr, Krom 0.5 µg/l
Cu, Kobber 1 µg/l
Fe, Jern 4 µg/l
Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l
K, Kalium 500 µg/l
Mg, Magnesium 90 µg/l
Mn, Mangan 0.2 µg/l
Mo, Molybden 1 µg/l
Na, Natrium 120 µg/l
Ni, Nikkel 0.5 µg/l
Pb, Bly 0.2 µg/l
V, Vanadium 0.05 µg/l
Zn, Sink 2 µg/l

Rapporterinsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann.

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Godkjenner
ANME Anne Melson
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Godkjenner

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Mottatt dato 2019-05-16 Norconsult AS
Utstedt 2019-05-24 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktorat for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 5184157

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-05-15

Labnummer N00659540
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Ca (Kalsium) a ulev 211 27 mg/l 1 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 34.6 4.2 mg/l 1 R SUHA
K (Kalium) a ulev 9.54 1.17 mg/l 1 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 41.8 5.0 mg/l 1 R SUHA
Na (Natrium) a ulev 6.02 0.74 mg/l 1 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 19900 3070 µg/l 1 R SUHA
As (Arsen) a ulev 1.45 0.36 µg/l 1 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 8.99 1.77 µg/l 1 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 30.9 4.1 µg/l 1 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 225 28 µg/l 1 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 19.5 4.0 µg/l 1 H SUHA
Cu (Kopper) a ulev 13600 1680 µg/l 1 R SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 1 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2180 257 µg/l 1 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 1 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 73.1 9.7 µg/l 1 R SUHA
Pb (Bly) a ulev 22.4 4.3 µg/l 1 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 11400 1380 µg/l 1 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.162 0.062 µg/l 1 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 12.9 1.5 mg/l 2 R SUHA

Al, reaktivt a ulev 17300 2600 µg/l 3 1 CAFR
Al, ikke-labilt a ulev 20 7 µg/l 3 1 CAFR
Al, labilt a ulev 17300 µg/l 3 1 CAFR

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 4 1 CAFR
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 4 1 CAFR
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20 Dato 4 1 CAFR

DOC a ulev <0.50 mg/l 5 1 CAFR

P-total a ulev <0.050 mg/l 6 1 CAFR

Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040 mg/l 7 1 CAFR
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659540 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Turbiditet a ulev 158 47.3 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 3.08 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 150 15.0 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev 1060 158 mg/l 11 1 CAFR 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3.74 0.561 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659541 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 36.7 4.6 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 2.12 0.26 mg/l 1 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 2.23 0.27 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 6.55 0.78 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 3.06 0.37 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 1950 302 µg/l 1 R SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 9.58 1.90 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 4.80 0.81 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 32.6 4.2 µg/l 1 R SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 1840 219 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 308 36 µg/l 1 R SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 11.3 2.6 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev 1.35 0.29 µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 1600 194 µg/l 1 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 2.81 0.33 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev 1480 222 µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev 1480  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 10.8 3.24 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 4.14 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 32.1 3.2 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev 145 21.8 mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659541 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 5.99 0.898 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659542 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 5.46 0.69 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0236 0.0067 mg/l 1 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.643 0.083 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.736 0.089 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 1.85 0.23 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 18.0 6.6 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 3.87 0.80 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0902 0.0425 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.569 0.156 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 14.9 2.3 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 5.49 1.35 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.816 0.363 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 17.1 2.5 µg/l 1 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.515 0.061 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev 14 7 µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev 14  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 2.51 0.75 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 6.66 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 5.59 0.6 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659542 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3.38 0.506 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659543 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 6.59 0.83 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.00869 0.00489 mg/l 1 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.913 0.114 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 1.34 0.16 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 4.32 0.53 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 18.0 7.1 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 10.7 2.1 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.0788 0.1020 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 2.47 0.54 µg/l 1 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 0.554 0.524 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <10  µg/l 1 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0856 0.0450 µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.823 0.099 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.181 0.022 mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 0.40 0.12 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 7.04 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 8.18 0.8 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659543 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 11.7 1.76 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659544 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 8.33 1.06 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0184 0.0059 mg/l 1 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.832 0.107 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 1.15 0.14 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 2.44 0.30 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 31.2 8.5 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 7.11 1.42 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0510 0.0380 µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.251 0.118 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 37.2 4.7 µg/l 1 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 1.63 0.68 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev 0.530 0.387 µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.514 0.323 µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 8.53 3.20 µg/l 1 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0532 0.0368 µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.971 0.115 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.252 0.030 mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev 1.12 0.22 mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 0.46 0.14 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 7.22 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 6.96 0.7 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659544 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 5.59 0.838 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659545 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 11.6 1.5 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 1 H SUHA 
K (Kalium) a ulev <3  mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 1.17 0.17 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 2.66 0.34 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 5.90 5.62 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 5.13 1.01 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.0862 0.1020 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 3.08 0.85 µg/l 1 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 0.393 0.523 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.628 0.099 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.558 0.067 mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 0.36 0.11 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 7.47 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 9.34 0.9 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659545 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 6.17 0.925 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659546 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Ca (Kalsium) a ulev 4.03 0.51 mg/l 1 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0291 0.0036 mg/l 1 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.836 0.105 mg/l 1 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.868 0.104 mg/l 1 R SUHA 
Na (Natrium) a ulev 3.32 0.40 mg/l 1 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 32.6 8.8 µg/l 1 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 8.95 1.76 µg/l 1 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 1 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.0789 0.1070 µg/l 1 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 1.50 0.43 µg/l 1 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 1 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 1.34 0.59 µg/l 1 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 1 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 1 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 1 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0682 0.0363 µg/l 1 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.740 0.088 mg/l 2 R SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 3 1 CAFR 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 4 1 CAFR 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-05-20  Dato 4 1 CAFR 
       
DOC a ulev 1.09 0.22 mg/l 5 1 CAFR 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 6 1 CAFR 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 7 1 CAFR 
       
Turbiditet a ulev 0.42 0.12 FNU 8 1 CAFR 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-05-20  Dato 8 1 CAFR 
       
pH a ulev 6.98 0.08  9 1 CAFR 
Analysedato (pH) a ulev 2019-05-20   9 1 CAFR 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 5.70 0.6 mS/m 10 1 CAFR 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-05-20  Dato 10 1 CAFR 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 11 1 CAFR 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-05-15 
 
Labnummer N00659546 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev <0.10  mg/l 12 1 CAFR 
       
Klorid (Cl-) a ulev 7.78 1.17 mg/l 13 1 CAFR 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 1 CAFR 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-05-20  Dato 14 1 CAFR 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 

 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

2  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
varierer med pakken. 

  
 
 

3 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

4 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

5 Løst organisk karbon (DOC) i vann 
 
Metode: EN 1484, EN 16192, SM 5310  
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,50 mg/l 
Måleusikkerhet: 20% 
 
 
  
 
 

6 Bestemmelse av total fosfor (P-total) 
 
Metode: ISO 6878, ISO 1568-1 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: P-total 0,010 mg/l 
 P2O5 0,023 mg/l 
 PO4

3-  0,040 mg/l 
Måleusikkerhet: 20 %  
Andre opplysninger: Bestemmelse av P-total ved målte verdier og beregning av P som P2O5 og PO4

3- fra 
målte verdier av P-total. 
 
 

7 Bestemmelse av Fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878 SM 4500-P 
Måleprinsipp: Spektrofotometer 
Rapporteringsgrenser: 0,040 mg/L  
Måleusikkerhet: 20% 
 
 

8 Bestemmelse av Turbiditet 
 
Metode: EN ISO 7027 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

9 Bestemmelse av pH i vann   
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: ISO 10523, EPA 150.1, EN 16192 
Måleprinsipp: Potensiometrisk 
Rapporteringsgrenser: 1-14 
Andre opplysninger: Måles ved 25 °C 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom 

prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter 
prøvetakning. 

  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold 

til analysemetoden. 
 

10 Bestemmelse av ledningsevne   
 
Metode: EN 27 888, SM 2520B, EN 16192 
Rapporteringsgrenser:  0,10 mS/m 
Måleusikkerhet: 10% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom 

prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter 
prøvetakning. 

  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold 

til analysemetoden. 
 
  
 
 

11 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

12 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  
Måleprinsipp:  IR 
Rapporteringsgrenser:   0,10 mg/l 
Måleusikkerhet:  30%  
  
 
 

13 Bestemmelse av klorid    
  
Metode: ISO 10304-1  
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l 
Måleusikkerhet: 15% 
  
 
 

14 Bestemmelse av Nitrat  (NO3) 
 
Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506 
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
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Metodespesifikasjon
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
CAFR Camilla Fredriksen

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-06-24 Norconsult AS
Utstedt 2019-07-01 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 80071 (5192985)

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-06-15

Labnummer N00669079
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 SAHM
Ca (Kalsium) a ulev 181 23 mg/l 2 R SAHM
Fe (Jern) a ulev 50.8 6.2 mg/l 2 R SAHM
K (Kalium) a ulev 8.11 1.00 mg/l 2 R SAHM
Mg (Magnesium) a ulev 38.5 4.6 mg/l 2 R SAHM
Al (Aluminium) a ulev 22400 3460 µg/l 2 R SAHM
As (Arsen) a ulev 1.55 0.42 µg/l 2 H SAHM
Ba (Barium) a ulev 8.73 1.77 µg/l 2 H SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 36.4 4.7 µg/l 2 R SAHM
Co (Kobolt) a ulev 253 31 µg/l 2 R SAHM
Cr (Krom) a ulev 28.9 3.7 µg/l 2 R SAHM
Cu (Kopper) a ulev 21000 2490 µg/l 2 R SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F SAHM
Mn (Mangan) a ulev 2050 242 µg/l 2 R SAHM
Mo (Molybden) a ulev 1.29 0.48 µg/l 2 H SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 85.4 11.3 µg/l 2 R SAHM
Pb (Bly) a ulev 20.7 4.0 µg/l 2 H SAHM
Zn (Sink) a ulev 12900 1560 µg/l 2 R SAHM
V (Vanadium) a ulev 0.347 0.094 µg/l 2 H SAHM
Si (Silisium) a ulev 13.2 1.6 mg/l 3 R SAHM

Sulfat (SO4) a ulev 1080 162 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 18600 2780 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 40 9 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 18500 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-06-26 Dato 6 2 SAHM

DOC a ulev 0.62 0.12 mg/l 7 2 SAHM

P-total a ulev <0.050 mg/l 8 2 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-06-15 
 
Labnummer N00669079 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat (ortofosfat) a ulev 0.042 0.008 mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 23  °C 11 3 ANME 
pH (ikke akkreditert) * 7.4   11 3 ANME 
Analysedato (pH) * 20190624  Dato 11 3 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 2.98  mS/m 12 3 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190624  Dato 12 3 ANME 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 SAHM 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 348  FNU 13 3 ANME 
Analysedato (Turbiditet) * 20190624  Dato 13 3 ANME 
       
Klorid (Cl-) a ulev 4.45 0.668 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-06-25  Dato 15 2 SAHM 
N-tot: ble filtrert før analyse (filterporøsitet 0,45 µm).  
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Deres prøvenavn S2 
  Elv/Innsjø 
Prøvetatt 2019-06-15 
 
Labnummer N00669080 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 SAHM 
Ca (Kalsium) a ulev 4.90 0.62 mg/l 2 R SAHM 
Fe (Jern) a ulev 0.0304 0.0039 mg/l 2 R SAHM 
K (Kalium) a ulev 0.575 0.075 mg/l 2 R SAHM 
Mg (Magnesium) a ulev 0.634 0.076 mg/l 2 R SAHM 
Al (Aluminium) a ulev 20.8 7.0 µg/l 2 H SAHM 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ba (Barium) a ulev 3.82 0.77 µg/l 2 H SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Co (Kobolt) a ulev 0.536 0.174 µg/l 2 H SAHM 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 21.4 2.8 µg/l 2 R SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SAHM 
Mn (Mangan) a ulev 6.68 1.81 µg/l 2 H SAHM 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 0.985 0.705 µg/l 2 H SAHM 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 25.3 3.4 µg/l 2 R SAHM 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Si (Silisium) a ulev 0.532 0.063 mg/l 3 R SAHM 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 15 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 15  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-06-26  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 0.87 0.17 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 23  °C 11 3 ANME 
pH (ikke akkreditert) * 7.1   11 3 ANME 
Analysedato (pH) * 20190624  Dato 11 3 ANME 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 4.26  mS/m 12 3 ANME 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190624  Dato 12 3 ANME 
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Deres prøvenavn S2 
  Elv/Innsjø 
Prøvetatt 2019-06-15 
 
Labnummer N00669080 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 SAHM 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.62  FNU 13 3 ANME 
Analysedato (Turbiditet) * 20190624  Dato 13 3 ANME 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3.47 0.521 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-06-25  Dato 15 2 SAHM 
N-tot: ble filtrert før analyse (filterporøsitet 0,45 µm).  
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
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 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 Løst organisk karbon (DOC) i vann 
 
Metode: EN 1484, EN 16192, SM 5310  
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,50 mg/l 
Måleusikkerhet: 20% 
 
 
  
 
 

8 Bestemmelse av total fosfor (P-total) 
 
Metode: ISO 6878, ISO 1568-1 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: P-total 0,010 mg/l 
 P2O5 0,023 mg/l 
 PO4

3-  0,040 mg/l 
Måleusikkerhet: 20 %  
Andre opplysninger: Bestemmelse av P-total ved målte verdier og beregning av P som P2O5 og PO4

3- fra 
målte verdier av P-total. 
 
 

9 Bestemmelse av Fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878 SM 4500-P 
Måleprinsipp: Spektrofotometer 
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 Metodespesifikasjon 
Rapporteringsgrenser: 0,040 mg/L  
Måleusikkerhet: 20% 
 
 

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  
Måleprinsipp:  IR 
Rapporteringsgrenser:   0,10 mg/l 
Måleusikkerhet:  30%  
  
 
 

11 Bestemmelse av pH i vann 
 
 
Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann) 
 (Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)) 
 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: pH 4-10 
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden. 
 

12 Ledningsevne (konduktivitet) i vann 
 
Metode: NS-ISO 7888 (1993) 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: 0,1-4000 mS/m 
Måleusikkerhet: ±5% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden 
 
 
 

13 Turbiditet i vann 
 
Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016) 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk 
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU 
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20% 
 1-10 FNU: ±15% 
 10-1000 FNU: ±10% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning 
 
 

14 Bestemmelse av klorid    
  
Metode: ISO 10304-1  
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
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Metodespesifikasjon
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

15 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
ANME Anne Melson

SAHM Sabra Hashimi

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-07-17 Norconsult AS
Utstedt 2019-07-24 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 80071 (5192985)

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-07-15

Labnummer N00675520
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 MOWI
Ca (Kalsium) a ulev 184 23 mg/l 2 R ANME
Fe (Jern) a ulev 36.7 4.4 mg/l 2 R ANME
K (Kalium) a ulev 8.42 1.03 mg/l 2 R ANME
Mg (Magnesium) a ulev 40.3 4.8 mg/l 2 R ANME
Al (Aluminium) a ulev 22200 3430 µg/l 2 R ANME
As (Arsen) a ulev 1.69 0.35 µg/l 2 H ANME
Ba (Barium) a ulev 9.87 1.93 µg/l 2 H ANME
Cd (Kadmium) a ulev 34.5 4.5 µg/l 2 R ANME
Co (Kobolt) a ulev 251 30 µg/l 2 R ANME
Cr (Krom) a ulev 24.4 3.8 µg/l 2 R ANME
Cu (Kopper) a ulev 19200 2350 µg/l 2 R ANME
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F ANME
Mn (Mangan) a ulev 2110 248 µg/l 2 R ANME
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 2 H ANME
Ni (Nikkel) a ulev 79.4 15.5 µg/l 2 R ANME
Pb (Bly) a ulev 27.0 5.2 µg/l 2 H ANME
Zn (Sink) a ulev 12500 1520 µg/l 2 R ANME
V (Vanadium) a ulev 0.235 0.059 µg/l 2 H ANME
Si (Silisium) a ulev 13.1 1.5 mg/l 3 R ANME

Sulfat (SO4) a ulev 1020 153 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 17600 2650 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 28 8 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 17600 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19 Dato 6 2 SAHM

DOC a ulev <0.50 mg/l 7 2 SAHM

P-total a ulev <0.050 mg/l 8 2 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675520 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH * 3.0   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 33.1  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 10  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 4.03 0.604 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
pH:  Resultat er utenfor akkreditert måleområde og rapporteres derfor uakkreditert.  
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675521 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 16.2 2.0 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 0.405 0.049 mg/l 2 R ANME 
K (Kalium) a ulev 1.04 0.13 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 2.63 0.31 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 87.5 18.1 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 4.92 0.99 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev 1.99 0.34 µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev 15.2 3.3 µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 969 117 µg/l 2 R ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 124 15 µg/l 2 R ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev 4.47 0.99 µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev 0.292 0.099 µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 704 85 µg/l 2 R ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 1.44 0.17 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 58.8 8.82 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 77 13 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 77  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 5.5   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 1.06  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675521 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 2.1  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.54 0.232 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S1C 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675522 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 6.28 0.80 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 0.0186 0.0060 mg/l 2 H ANME 
K (Kalium) a ulev 0.617 0.082 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.432 0.056 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 28.2 7.9 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 4.77 0.99 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev 0.488 0.173 µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 32.7 5.6 µg/l 2 R ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 2.22 0.85 µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 14.5 2.3 µg/l 2 R ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.804 0.096 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 6.03 0.90 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 21 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 21  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.158 0.019 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.3   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 1.31  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S1C 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675522 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.25  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.35 0.202 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675523 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 4.44 0.56 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 0.0310 0.0040 mg/l 2 R ANME 
K (Kalium) a ulev 0.528 0.069 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.584 0.072 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 24.8 7.9 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 3.58 0.73 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0638 0.0367 µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev 0.520 0.171 µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 22.4 2.9 µg/l 2 R ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 5.42 1.21 µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev 0.913 0.412 µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 21.7 3.0 µg/l 2 R ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.495 0.059 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 17 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 17  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 0.62 0.12 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.2   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 1.61  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675523 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.52  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 2.84 0.426 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675524 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 2.88 0.37 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 2 H ANME 
K (Kalium) a ulev <0.5  mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.237 0.035 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 3.63 5.55 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 3.79 0.75 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 2 H ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 0.216 0.584 µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.451 0.054 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 0.85 0.17 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.1   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 1.13  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675524 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.19  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.34 0.201 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S4 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675525 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 14.8 1.9 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 2.64 0.32 mg/l 2 R ANME 
K (Kalium) a ulev 2.74 0.34 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 6.23 0.74 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 5220 805 µg/l 2 R ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 17.9 3.5 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev 3.32 0.56 µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev 69.0 8.5 µg/l 2 R ANME 
Cr (Krom) a ulev 3.84 0.81 µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 3250 393 µg/l 2 R ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 196 23 µg/l 2 R ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev 20.8 4.8 µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev 1.21 0.25 µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 1150 138 µg/l 2 R ANME 
V (Vanadium) a ulev 0.0598 0.0459 µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 7.34 0.86 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev 162 24.4 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 4940 741 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 4940  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 1.04 0.21 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH * 3.4   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 3.13  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S4 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675525 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.18  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3.65 0.548 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
pH:  Resultat er utenfor akkreditert måleområde og rapporteres derfor uakkreditert.  
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675526 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 5.44 0.69 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 0.00636 0.00479 mg/l 2 H ANME 
K (Kalium) a ulev 0.628 0.077 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.482 0.061 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 5.67 5.61 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 4.68 0.94 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev 0.0615 0.1050 µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 3.72 0.95 µg/l 2 H ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 3.08 1.43 µg/l 2 H ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.460 0.057 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.172 0.021 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev 0.14 0.04 mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.3   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 3.48  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675526 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.20  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.39 0.208 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675527 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 6.10 0.77 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 2 H ANME 
K (Kalium) a ulev 0.530 0.071 mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.506 0.063 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 3.23 5.56 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 2.40 0.49 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 2 H ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 0.348 0.607 µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.217 0.032 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.258 0.031 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev 0.12 0.04 mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 23  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.5   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 1.40  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675527 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.60  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.39 0.208 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675528 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 MOWI 
Ca (Kalsium) a ulev 1.74 0.23 mg/l 2 R ANME 
Fe (Jern) a ulev 0.00713 0.00478 mg/l 2 H ANME 
K (Kalium) a ulev <0.5  mg/l 2 R ANME 
Mg (Magnesium) a ulev 0.315 0.040 mg/l 2 R ANME 
Al (Aluminium) a ulev 10.4 6.0 µg/l 2 H ANME 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ba (Barium) a ulev 4.03 0.82 µg/l 2 H ANME 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Cu (Kopper) a ulev 1.08 0.33 µg/l 2 H ANME 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F ANME 
Mn (Mangan) a ulev 0.946 0.553 µg/l 2 H ANME 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H ANME 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H ANME 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H ANME 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H ANME 
Si (Silisium) a ulev 0.276 0.034 mg/l 3 R ANME 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-07-19  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.1   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 0.71  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675528 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.21  FNU 13 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190717  Dato 13 3 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.59 0.238 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-07-19  Dato 15 2 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn S13 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675529 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Cu (Kopper) a ulev 14.8 3.1 µg/l 16 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 15.7 5.8 µg/l 16 H ANME 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.3   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 23.9  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 10 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 10  µg/l 5 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S14 
  Overvann fra elver og tjern 
Prøvetatt 2019-07-15 
 
Labnummer N00675530 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 MOWI 
Cu (Kopper) a ulev 10.7 2.4 µg/l 16 H ANME 
Zn (Sink) a ulev 11.9 4.4 µg/l 16 H ANME 
       
Temperatur v/pH-måling * 22  °C 11 3 SAHM 
pH a 7.3   11 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20190717  Dato 11 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 43.0  mS/m 12 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20190717  Dato 12 3 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
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 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 Løst organisk karbon (DOC) i vann 
 
Metode: EN 1484, EN 16192, SM 5310  
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,50 mg/l 
Måleusikkerhet: 20% 
 
 
  
 
 

8 Bestemmelse av total fosfor (P-total) 
 
Metode: ISO 6878, ISO 1568-1 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: P-total 0,010 mg/l 
 P2O5 0,023 mg/l 
 PO4

3-  0,040 mg/l 
Måleusikkerhet: 20 %  
Andre opplysninger: Bestemmelse av P-total ved målte verdier og beregning av P som P2O5 og PO4

3- fra 
målte verdier av P-total. 
 
 

9 Bestemmelse av Fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878 SM 4500-P 
Måleprinsipp: Spektrofotometer 
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 Metodespesifikasjon 
Rapporteringsgrenser: 0,040 mg/L  
Måleusikkerhet: 20% 
 
 

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  
Måleprinsipp:  IR 
Rapporteringsgrenser:   0,10 mg/l 
Måleusikkerhet:  30%  
  
 
 

11 Bestemmelse av pH i vann 
 
 
Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann) 
 (Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)) 
 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: pH 4-10 
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden. 
 

12 Ledningsevne (konduktivitet) i vann 
 
Metode: NS-ISO 7888 (1993) 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: 0,1-4000 mS/m 
Måleusikkerhet: ±5% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden 
 
 
 

13 Turbiditet i vann 
 
Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016) 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk 
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU 
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20% 
 1-10 FNU: ±15% 
 10-1000 FNU: ±10% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning 
 
 

14 Bestemmelse av klorid    
  
Metode: ISO 10304-1  
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
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Metodespesifikasjon
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

15 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

16 «V-3A» Metaller i forurenset vann

Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-
metode 200.8 (mod).
Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode
200.7 (mod).
Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.

Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per
100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl.

Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l
As, Arsenikk 1 µg/l
Ba, Barium 0.2 µg/l
Ca, Kalsium 200 µg/l
Cd, Kadmium 0.05 µg/l
Co, Kobolt 0.05 µg/l
Cr, Krom 0.5 µg/l
Cu, Kobber 1 µg/l
Fe, Jern 4 µg/l
Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l
K, Kalium 500 µg/l
Mg, Magnesium 90 µg/l
Mn, Mangan 0.2 µg/l
Mo, Molybden 1 µg/l
Na, Natrium 120 µg/l
Ni, Nikkel 0.5 µg/l
Pb, Bly 0.2 µg/l
V, Vanadium 0.05 µg/l
Zn, Sink 2 µg/l

Rapporterinsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann.

Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte
koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med
matriksinterferens, fortynninger og lav prøvemengde.

Godkjenner

mailto:info.on@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no


Rapport
Side 24 (25)

N1913226

1QZ7XHKUNDQ

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo

ALS Sarpsborg
Yvenveien 17, N-1715 Yven

E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00

Web: www.alsglobal.no

Dokumentet er godkjent
og digitalt undertegnet
av Rapportør

Godkjenner
ANME Anne Melson

MOWI Moe Moe Win

SAHM Sabra Hashimi

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Mottatt dato 2019-08-23 Norconsult AS
Utstedt 2019-08-30 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning-Overvåkning
Bestnr 5192985

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-08-15

Labnummer N00681033
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 ELNO
Ca (Kalsium) a ulev 192 24 mg/l 2 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 30.3 6.2 mg/l 2 H SUHA
K (Kalium) a ulev 8.09 0.99 mg/l 2 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 41.0 4.9 mg/l 2 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 20600 4060 µg/l 2 H SUHA
As (Arsen) a ulev 1.42 0.30 µg/l 2 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 9.94 1.95 µg/l 2 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 29.6 3.7 µg/l 2 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 251 31 µg/l 2 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 26.1 3.4 µg/l 2 R SUHA
Cu (Kopper) a ulev 15600 3120 µg/l 2 H SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2280 268 µg/l 2 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 2 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 82.1 16.5 µg/l 2 H SUHA
Pb (Bly) a ulev 31.2 6.0 µg/l 2 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 12600 1530 µg/l 2 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.234 0.108 µg/l 2 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 14.2 1.7 mg/l 3 R SUHA

Sulfat (SO4) a ulev 878 132 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 19100 2860 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 32 8 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 19000 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-08-27 Dato 6 2 SAHM

DOC a ulev <0.50 mg/l 7 2 SAHM

P-total a ulev <0.050 mg/l 8 2 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-08-15 
 
Labnummer N00681033 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 11 3 MORO 
pH (ikke akkreditert) * 3.0   11 3 MORO 
Analysedato (pH) * 20190823  Dato 11 3 MORO 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 92.2  mS/m 12 3 MORO 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190823  Dato 12 3 MORO 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 SAHM 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 9.1  FNU 13 3 MORO 
Analysedato (Turbiditet) * 20190823  Dato 13 3 MORO 
       
Klorid (Cl-) a ulev 3.92 0.589 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-08-27  Dato 15 2 SAHM 
N-total:  ble filtrert før analyse (filterporøsitet 0,45 µm).  
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Deres prøvenavn S2 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-08-15 
 
Labnummer N00681034 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 ELNO 
Ca (Kalsium) a ulev 4.50 0.57 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0226 0.0068 mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.519 0.066 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.599 0.072 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 26.8 8.0 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 3.72 0.75 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.418 0.144 µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 21.9 2.9 µg/l 2 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 6.00 1.75 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.512 0.501 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 24.1 3.2 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.456 0.054 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-08-27  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 0.65 0.13 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 11 3 MORO 
pH (ikke akkreditert) * 7.0   11 3 MORO 
Analysedato (pH) * 20190823  Dato 11 3 MORO 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 2.43  mS/m 12 3 MORO 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190823  Dato 12 3 MORO 
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Deres prøvenavn S2 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-08-15 
 
Labnummer N00681034 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 SAHM 
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.43  FNU 13 3 MORO 
Analysedato (Turbiditet) * 20190823  Dato 13 3 MORO 
       
Klorid (Cl-) a ulev 2.05 0.307 mg/l 14 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-08-27  Dato 15 2 SAHM 
N-total:  ble filtrert før analyse (filterporøsitet 0,45 µm).  
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
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 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 Løst organisk karbon (DOC) i vann 
 
Metode: EN 1484, EN 16192, SM 5310  
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,50 mg/l 
Måleusikkerhet: 20% 
 
 
  
 
 

8 Bestemmelse av total fosfor (P-total) 
 
Metode: ISO 6878, ISO 1568-1 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: P-total 0,010 mg/l 
 P2O5 0,023 mg/l 
 PO4

3-  0,040 mg/l 
Måleusikkerhet: 20 %  
Andre opplysninger: Bestemmelse av P-total ved målte verdier og beregning av P som P2O5 og PO4

3- fra 
målte verdier av P-total. 
 
 

9 Bestemmelse av Fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878 SM 4500-P 
Måleprinsipp: Spektrofotometer 
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 Metodespesifikasjon 
Rapporteringsgrenser: 0,040 mg/L  
Måleusikkerhet: 20% 
 
 

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  
Måleprinsipp:  IR 
Rapporteringsgrenser:   0,10 mg/l 
Måleusikkerhet:  30%  
  
 
 

11 Bestemmelse av pH i vann 
 
 
Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann) 
 (Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)) 
 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: pH 4-10 
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden. 
 

12 Ledningsevne (konduktivitet) i vann 
 
Metode: NS-ISO 7888 (1993) 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: 0,1-4000 mS/m 
Måleusikkerhet: ±5% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden 
 
 
 

13 Turbiditet i vann 
 
Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016) 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk 
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU 
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20% 
 1-10 FNU: ±15% 
 10-1000 FNU: ±10% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning 
 
 

14 Bestemmelse av klorid    
  
Metode: ISO 10304-1  
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
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Metodespesifikasjon
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

15 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner
ELNO Elin Noreen

MORO Monia Alexandersen

SAHM Sabra Hashimi

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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 Utf1 
 

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven 
   
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-09-18 Norconsult AS
Utstedt 2019-09-25 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning - Overvåkning
Bestnr 80071 (5192985)

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Overvann

Prøvetatt 2019-09-15

Labnummer N00688176
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 JAEL
Ca (Kalsium) a ulev 203 26 mg/l 2 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 31.2 3.8 mg/l 2 R SUHA
K (Kalium) a ulev 8.11 1.00 mg/l 2 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 42.4 5.0 mg/l 2 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 22500 3470 µg/l 2 R SUHA
As (Arsen) a ulev 1.52 0.47 µg/l 2 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 10.5 2.1 µg/l 2 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 29.5 3.7 µg/l 2 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 249 30 µg/l 2 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 22.0 3.3 µg/l 2 R SUHA
Cu (Kopper) a ulev 15200 1840 µg/l 2 R SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2390 283 µg/l 2 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 2 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 82.1 12.4 µg/l 2 R SUHA
Pb (Bly) a ulev 33.3 6.4 µg/l 2 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 12200 1500 µg/l 2 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.255 0.067 µg/l 2 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 14.3 1.7 mg/l 3 R SUHA

Sulfat (SO4) a ulev 904 136 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 18900 2840 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 22 7 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 18900 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20 Dato 6 2 SAHM

Løst organisk karbon (DOC) a 1.1 mg/l 7 3 SAHM

Total fosfor (Tot-P) a 0.0066 mg/l 8 3 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688176 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat-P * 0.0050  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev 0.17 0.05 mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 4.03 0.605 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 3.1   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 169  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 47  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
N-total:  Ble dekantert før analyse .  
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688177 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 28.1 3.5 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 1.06 0.13 mg/l 2 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 1.58 0.19 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 4.75 0.56 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 405 68 µg/l 2 R SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 7.72 1.51 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 3.27 0.55 µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 24.7 5.2 µg/l 2 R SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 1420 170 µg/l 2 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 244 29 µg/l 2 R SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 8.59 1.79 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev 1.31 0.27 µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 1220 147 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 2.34 0.28 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev 108 16.2 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 251 38 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 251  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 1.7  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0084  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.59 0.238 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688177 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 5.0   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 25.7  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 5.4  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
N-total:  Ble dekantert før analyse.  
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Deres prøvenavn S1C 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688178 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 8.80 1.11 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0192 0.0063 mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.868 0.108 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.684 0.082 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 39.4 9.7 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 7.53 1.48 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0557 0.0347 µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.554 0.151 µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 31.0 3.8 µg/l 2 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 3.13 0.89 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.776 0.471 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 18.0 2.6 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0634 0.0439 µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 1.12 0.13 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev 6.04 0.91 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 23 8 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 23  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.434 0.052 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 0.84  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0078  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.10 0.166 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S1C 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688178 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.4   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 6.13  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.09  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688179 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 4.49 0.57 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0268 0.0034 mg/l 2 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.531 0.066 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.611 0.074 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 29.7 8.1 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 3.95 0.79 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0694 0.0365 µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.507 0.169 µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 23.3 4.5 µg/l 2 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 6.94 1.97 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev 3.63 0.83 µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.512 0.493 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 25.0 3.4 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.462 0.057 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.164 0.020 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 0.92  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.087  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.96 0.294 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688179 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.2   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 3.85  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.37  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688180 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 3.89 0.49 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.536 0.068 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.351 0.046 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 3.45 5.55 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 4.98 0.98 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 2 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.471 0.057 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 2.1  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.077  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.14 0.172 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S3 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688180 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.2   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 3.09  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.09  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S4 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688181 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 15.5 2.0 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 2.98 0.36 mg/l 2 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 3.44 0.42 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 7.50 0.89 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 5750 887 µg/l 2 R SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 19.0 3.7 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 3.53 0.59 µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 78.1 9.8 µg/l 2 R SUHA 
Cr (Krom) a ulev 4.07 0.85 µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 3280 391 µg/l 2 R SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 253 30 µg/l 2 R SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 23.2 4.8 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev 1.56 0.31 µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 1200 145 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 8.20 0.97 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev 177 26.6 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 5020 754 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 5020  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 1.6  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.086  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev 0.10 0.03 mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 3.22 0.483 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S4 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688181 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 21  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 3.4   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 44.8  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.07  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688182 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 9.26 1.17 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.982 0.121 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.820 0.099 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 4.88 5.61 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 7.14 1.41 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 2.15 0.67 µg/l 2 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 0.234 0.528 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0799 0.0545 µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.756 0.091 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.487 0.058 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 1.3  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0082  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.68 0.252 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S5 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688182 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.6   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 6.25  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.04  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688183 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 8.90 1.13 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev <0.004  mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.804 0.100 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.778 0.096 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 2.93 5.55 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 4.04 0.80 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 2 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0723 0.0377 µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.325 0.040 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.541 0.065 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 0.90  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0077  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.21 0.182 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S8 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688183 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.7   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 5.75  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.08  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688184 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 JAEL 
Ca (Kalsium) a ulev 3.03 0.39 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0143 0.0055 mg/l 2 H SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.666 0.086 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.543 0.065 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 11.8 6.1 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 5.83 1.17 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev <1  µg/l 2 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 1.38 0.76 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev <2  µg/l 2 H SUHA 
V (Vanadium) a ulev 0.0739 0.0478 µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.423 0.050 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.169 0.020 mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-09-20  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 2.7  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0085  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * <0.002  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 1.42 0.213 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-09-20  Dato 12 2 SAHM 
       

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com


Rapport 
 
Side 18 (24) 

 

N1917293 
 

1WCCUE9T434 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS Sarpsborg 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

 
 
E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

Deres prøvenavn S10 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688184 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.3   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 3.07  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.13  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20190918  Dato 15 3 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn S13 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688185 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Cu (Kopper) a ulev 9.09 2.07 µg/l 16 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 11.1 4.1 µg/l 16 H SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.3   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 40.2  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
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Deres prøvenavn S14 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-09-15 
 
Labnummer N00688186 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Cu (Kopper) a ulev 6.18 1.70 µg/l 16 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 7.45 2.90 µg/l 16 H SUHA 
       
Al, reaktivt a ulev 13 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev 13 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 20  °C 13 3 SAHM 
pH (ikke akkreditert) * 7.5   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20190918  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet ikke akkreditert) * 268  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) * 20190918  Dato 14 3 SAHM 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
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 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 DOC (Total løst organisk karbon) i vann 
 
Metode: NS-EN 1484 (1997)  
Måleprinsipp: Forbrenning Shimadzu 
Måleområde: 0,15 – 200 mg/l  
Måleusikkerhet: ±15%  
 
 

8 Bestemmelse av totalt fosfor 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 (2004), EPA 365.1 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk, SFA 
Måleområde: 2 – 100 µg/l (Måleusikkerhet: 15%)  
 0,10 – 1,0 mg/l (Måleusikkerhet: 10%) 
 
 

9 Bestemmelse av fosfat i rent vann, bassengvann, sjøvann og avløpsvann 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 
 
 
 
 
 

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  
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Metodespesifikasjon
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrenser: 0,10 mg/l
Måleusikkerhet: 30%

11 Bestemmelse av klorid

Metode: ISO 10304-1
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

12 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

13 Bestemmelse av pH i vann

Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann)
(Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012))

Måleprinsipp: Elektrokjemisk
Måleområde: pH 4-10
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden.

14 Ledningsevne (konduktivitet) i vann

Metode: NS-ISO 7888 (1993)
Måleprinsipp: Elektrokjemisk
Måleområde: 0,1-4000 mS/m
Måleusikkerhet: ±5%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden

15 Turbiditet i vann

Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016)

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com


Rapport 
 
Side 23 (24) 

 

N1917293 
 

1WCCUE9T434 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS Sarpsborg 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

 
 
E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

 Metodespesifikasjon 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk 
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU 
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20% 
 1-10 FNU: ±15% 
 10-1000 FNU: ±10% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning 
 
 

16 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporterinsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

 
 
 Godkjenner 
JAEL Jarle Ellefsen 

 
SAHM Sabra Hashimi 

 
SUHA Suleman Hajizada 
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Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Mottatt dato 2019-10-17 Norconsult AS
Utstedt 2019-10-24 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning - Overvåkning
Bestnr 80071 (5192985)

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Overvann

Prøvetatt 2019-10-15

Labnummer N00695532
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 SAHM
Ca (Kalsium) a ulev 194 24 mg/l 2 R SUHA
Fe (Jern) a ulev 30.1 3.7 mg/l 2 R SUHA
K (Kalium) a ulev 8.05 0.99 mg/l 2 R SUHA
Mg (Magnesium) a ulev 40.7 4.8 mg/l 2 R SUHA
Al (Aluminium) a ulev 20500 3170 µg/l 2 R SUHA
As (Arsen) a ulev 1.71 0.58 µg/l 2 H SUHA
Ba (Barium) a ulev 9.04 1.79 µg/l 2 H SUHA
Cd (Kadmium) a ulev 27.3 3.4 µg/l 2 R SUHA
Co (Kobolt) a ulev 225 27 µg/l 2 R SUHA
Cr (Krom) a ulev 20.3 3.9 µg/l 2 R SUHA
Cu (Kopper) a ulev 13100 1590 µg/l 2 R SUHA
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F SUHA
Mn (Mangan) a ulev 2270 268 µg/l 2 R SUHA
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 2 H SUHA
Ni (Nikkel) a ulev 75.0 12.8 µg/l 2 R SUHA
Pb (Bly) a ulev 23.9 4.6 µg/l 2 H SUHA
Zn (Sink) a ulev 11300 1360 µg/l 2 R SUHA
V (Vanadium) a ulev 0.215 0.102 µg/l 2 H SUHA
Si (Silisium) a ulev 13.5 1.6 mg/l 3 R SUHA

Sulfat (SO4) a ulev 973 146 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 17000 2550 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 21 7 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 17000 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-10-18 Dato 6 2 SAHM

Løst organisk karbon (DOC) a 2.4 mg/l 7 3 SAHM

Total fosfor (Tot-P) a 0.010 mg/l 8 3 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-10-15 
 
Labnummer N00695532 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat-P * 0.0089  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev 0.18 0.05 mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 3.72 0.558 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-10-19  Dato 12 2 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 19  °C 13 3 SAHM 
pH * 3.2   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) * 20191017  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 160  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20191017  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 22  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20191017  Dato 15 3 SAHM 
N-total:  Ble dekantert før analyse.  
pH:   Resultat er utenfor akkreditert måleområde og rapporteres derfor uakkreditert.  
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-10-15 
 
Labnummer N00695533 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 SAHM 
Ca (Kalsium) a ulev 4.90 0.62 mg/l 2 R SUHA 
Fe (Jern) a ulev 0.0263 0.0033 mg/l 2 R SUHA 
K (Kalium) a ulev 0.548 0.068 mg/l 2 R SUHA 
Mg (Magnesium) a ulev 0.708 0.087 mg/l 2 R SUHA 
Al (Aluminium) a ulev 23.4 7.3 µg/l 2 H SUHA 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ba (Barium) a ulev 3.61 0.74 µg/l 2 H SUHA 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0568 0.0344 µg/l 2 H SUHA 
Co (Kobolt) a ulev 0.718 0.180 µg/l 2 H SUHA 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Cu (Kopper) a ulev 25.8 5.3 µg/l 2 H SUHA 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SUHA 
Mn (Mangan) a ulev 8.50 1.85 µg/l 2 H SUHA 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SUHA 
Ni (Nikkel) a ulev 0.866 0.549 µg/l 2 H SUHA 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SUHA 
Zn (Sink) a ulev 31.4 4.1 µg/l 2 R SUHA 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SUHA 
Si (Silisium) a ulev 0.497 0.059 mg/l 3 R SUHA 
       
Sulfat (SO4) a ulev 5.45 0.82 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-10-18  Dato 6 2 SAHM 
       
Løst organisk karbon (DOC) a 1.7  mg/l 7 3 SAHM 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0084  mg/l 8 3 SAHM 
       
Fosfat-P * 0.0053  mg/l 9 3 SAHM 
       
N-total a ulev 0.16 0.05 mg/l 10 2 SAHM 
       
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Klorid (Cl-) a ulev 3.22 0.482 mg/l 11 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 12 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-10-19  Dato 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann 
Prøvetatt 2019-10-15 
 
Labnummer N00695533 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Temperatur v/pH-måling * 19  °C 13 3 SAHM 
pH a 7.0   13 3 SAHM 
Analysedato (pH) a 20191017  Dato 13 3 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 4.19  mS/m 14 3 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20191017  Dato 14 3 SAHM 
       
Turbiditet (ikke akkreditert) * 0.60  FNU 15 3 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) * 20191017  Dato 15 3 SAHM 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 

mailto:info.on@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no


Rapport 
 
Side 6 (9) 

 

N1919716 
 

1YTJ4DNTUS0 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS Sarpsborg 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

 
 
E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 DOC (Total løst organisk karbon) i vann 
 
Metode: NS-EN 1484 (1997)  
Måleprinsipp: Forbrenning Shimadzu 
Måleområde: 0,15 – 200 mg/l  
Måleusikkerhet: ±15%  
 
 

8 Bestemmelse av totalt fosfor 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 (2004), EPA 365.1 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk, SFA 
Måleområde: 2 – 100 µg/l (Måleusikkerhet: 15%)  
 0,10 – 1,0 mg/l (Måleusikkerhet: 10%) 
 
 

9 Bestemmelse av fosfat i rent vann, bassengvann, sjøvann og avløpsvann 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 
 
 
 
 
 

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   
 
Metode:  EN 12260  

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com


Rapport
Side 7 (9)

N1919716

1YTJ4DNTUS0

__________________________________________________________________
ALS Laboratory Group Norway AS
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo

ALS Sarpsborg
Yvenveien 17, N-1715 Yven

E-post: info.on@alsglobal.com
Tel: + 47 22 13 18 00

Web: www.alsglobal.no

Dokumentet er godkjent
og digitalt undertegnet
av Rapportør

Metodespesifikasjon
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrenser: 0,10 mg/l
Måleusikkerhet: 30%

11 Bestemmelse av klorid

Metode: ISO 10304-1
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

12 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

13 Bestemmelse av pH i vann

Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann)
(Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012))

Måleprinsipp: Elektrokjemisk
Måleområde: pH 4-10
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden.

14 Ledningsevne (konduktivitet) i vann

Metode: NS-ISO 7888 (1993)
Måleprinsipp: Elektrokjemisk
Måleområde: 0,1-4000 mS/m
Måleusikkerhet: ±5%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden

15 Turbiditet i vann

Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016)

http://www.alsglobal.no
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Metodespesifikasjon
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20%

1-10 FNU: ±15%
10-1000 FNU: ±10%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning

Godkjenner
JAEL Jarle Ellefsen

SAHM Sabra Hashimi

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Mottatt dato 2019-11-21 Norconsult AS
Utstedt 2019-11-28 Ingvild Haneset Nygård

Ansattnr: 80071
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt Direktoratet for Mineralforvaltning - Overvåkning
Bestnr 5192985, 80071

Analyse av vann

Deres prøvenavn S1A
Sigevann

Prøvetatt 2019-11-15

Labnummer N00703564
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ---------- - 1 1 ELNO
Ca (Kalsium) a ulev 209 26 mg/l 2 R SAHM
Fe (Jern) a ulev 29.4 3.6 mg/l 2 R SAHM
K (Kalium) a ulev 8.67 1.07 mg/l 2 R SAHM
Mg (Magnesium) a ulev 40.7 4.8 mg/l 2 R SAHM
Al (Aluminium) a ulev 19800 3060 µg/l 2 R SAHM
As (Arsen) a ulev 2.06 0.84 µg/l 2 H SAHM
Ba (Barium) a ulev 10.4 2.1 µg/l 2 H SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 27.1 3.5 µg/l 2 R SAHM
Co (Kobolt) a ulev 220 26 µg/l 2 R SAHM
Cr (Krom) a ulev 18.5 3.9 µg/l 2 H SAHM
Cu (Kopper) a ulev 11200 1350 µg/l 2 R SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02 µg/l 2 F SAHM
Mn (Mangan) a ulev 2260 267 µg/l 2 R SAHM
Mo (Molybden) a ulev <0.5 µg/l 2 H SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 70.3 10.1 µg/l 2 R SAHM
Pb (Bly) a ulev 26.9 5.2 µg/l 2 H SAHM
Zn (Sink) a ulev 11100 1340 µg/l 2 R SAHM
V (Vanadium) a ulev 0.166 0.065 µg/l 2 H SAHM
Si (Silisium) a ulev 13.0 1.5 mg/l 3 R SAHM

Sulfat (SO4) a ulev 952 143 mg/l 4 2 SAHM

Al, reaktivt a ulev 18100 2710 µg/l 5 2 SAHM
Al, ikke-labilt a ulev 28 8 µg/l 5 2 SAHM
Al, labilt a ulev 18000 µg/l 5 2 SAHM

Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150 mmol/l 6 2 SAHM
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-11-22 Dato 6 2 SAHM

DOC a ulev <0.50 mg/l 7 2 SAHM

P-total a ulev <0.050 mg/l 8 2 SAHM
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Deres prøvenavn S1A 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703564 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
pH a ulev 3.13 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 173 17.3 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 ELNO 
Klorid (Cl-) a ulev 4.42 0.663 mg/l 13 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-11-23  Dato 14 2 SAHM 
       
Turbiditet a ulev 79.7 23.9 FNU 15 2 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-11-26  Dato 15 2 SAHM 
N-tot: ble filtrert før analyse (filterporøsitet 0,45 µm). Gjelder prøvene N00703564-N00703567.  
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703565 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 ELNO 
Ca (Kalsium) a ulev 72.4 9.1 mg/l 2 R SAHM 
Fe (Jern) a ulev 4.40 0.54 mg/l 2 R SAHM 
K (Kalium) a ulev 3.21 0.39 mg/l 2 R SAHM 
Mg (Magnesium) a ulev 13.4 1.6 mg/l 2 R SAHM 
Al (Aluminium) a ulev 6090 940 µg/l 2 R SAHM 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ba (Barium) a ulev 8.46 1.66 µg/l 2 H SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 8.80 1.48 µg/l 2 H SAHM 
Co (Kobolt) a ulev 70.3 9.9 µg/l 2 R SAHM 
Cr (Krom) a ulev 2.92 0.62 µg/l 2 H SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 3530 429 µg/l 2 R SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SAHM 
Mn (Mangan) a ulev 729 86 µg/l 2 R SAHM 
Mo (Molybden) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 22.5 4.5 µg/l 2 H SAHM 
Pb (Bly) a ulev 6.12 1.19 µg/l 2 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 3570 433 µg/l 2 R SAHM 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Si (Silisium) a ulev 4.85 0.57 mg/l 3 R SAHM 
       
Sulfat (SO4) a ulev 365 54.8 mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 4620 693 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 4620  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-11-22  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
pH a ulev 3.83 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 65.5 6.6 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 ELNO 
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Deres prøvenavn S1B 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703565 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Klorid (Cl-) a ulev 2.36 0.354 mg/l 13 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-11-23  Dato 14 2 SAHM 
       
Turbiditet a ulev 44.8 13.4 FNU 15 2 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-11-26  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703566 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 ELNO 
Ca (Kalsium) a ulev 4.89 0.62 mg/l 2 R SAHM 
Fe (Jern) a ulev 0.0220 0.0068 mg/l 2 H SAHM 
K (Kalium) a ulev 0.525 0.068 mg/l 2 R SAHM 
Mg (Magnesium) a ulev 0.676 0.082 mg/l 2 R SAHM 
Al (Aluminium) a ulev 15.0 6.7 µg/l 2 H SAHM 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ba (Barium) a ulev 3.61 0.77 µg/l 2 H SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0680 0.0384 µg/l 2 H SAHM 
Co (Kobolt) a ulev 0.429 0.139 µg/l 2 H SAHM 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 19.4 3.6 µg/l 2 R SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SAHM 
Mn (Mangan) a ulev 7.35 2.37 µg/l 2 H SAHM 
Mo (Molybden) a ulev 3.84 0.91 µg/l 2 H SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 1.02 1.30 µg/l 2 H SAHM 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 25.9 3.5 µg/l 2 R SAHM 
V (Vanadium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Si (Silisium) a ulev 0.466 0.056 mg/l 3 R SAHM 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-11-22  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev <0.50  mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
pH a ulev 7.12 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 4.56 0.4 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 ELNO 
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Deres prøvenavn S2 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703566 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Klorid (Cl-) a ulev 2.26 0.339 mg/l 13 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-11-23  Dato 14 2 SAHM 
       
Turbiditet a ulev 1.29 0.39 FNU 15 2 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-11-26  Dato 15 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703567 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 1 - del 1 * ----------  - 1 1 ELNO 
Ca (Kalsium) a ulev 4.71 0.60 mg/l 2 R SAHM 
Fe (Jern) a ulev 0.0250 0.0034 mg/l 2 R SAHM 
K (Kalium) a ulev 0.872 0.109 mg/l 2 R SAHM 
Mg (Magnesium) a ulev 0.924 0.110 mg/l 2 R SAHM 
Al (Aluminium) a ulev 14.0 6.2 µg/l 2 H SAHM 
As (Arsen) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Ba (Barium) a ulev 8.77 1.72 µg/l 2 H SAHM 
Cd (Kadmium) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Co (Kobolt) a ulev <0.05  µg/l 2 H SAHM 
Cr (Krom) a ulev <0.5  µg/l 2 H SAHM 
Cu (Kopper) a ulev 3.53 1.46 µg/l 2 H SAHM 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.02  µg/l 2 F SAHM 
Mn (Mangan) a ulev 2.47 0.88 µg/l 2 H SAHM 
Mo (Molybden) a ulev 2.06 0.56 µg/l 2 H SAHM 
Ni (Nikkel) a ulev 0.836 0.579 µg/l 2 H SAHM 
Pb (Bly) a ulev <0.2  µg/l 2 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 5.27 2.28 µg/l 2 H SAHM 
V (Vanadium) a ulev 0.131 0.084 µg/l 2 H SAHM 
Si (Silisium) a ulev 1.01 0.12 mg/l 3 R SAHM 
       
Sulfat (SO4) a ulev <5.00  mg/l 4 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 6 2 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-11-22  Dato 6 2 SAHM 
       
DOC a ulev 0.76 0.15 mg/l 7 2 SAHM 
       
P-total a ulev <0.050  mg/l 8 2 SAHM 
       
Fosfat (ortofosfat) a ulev <0.040  mg/l 9 2 SAHM 
       
N-total a ulev <0.10  mg/l 10 2 SAHM 
       
pH a ulev 7.04 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 4.78 0.5 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Norconsult Gruvevann 1 - del 2 * ----------  - 1 1 ELNO 
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Deres prøvenavn S10 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703567 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Klorid (Cl-) a ulev 2.80 0.420 mg/l 13 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 14 2 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-11-23  Dato 14 2 SAHM 
       
Turbiditet a ulev 1.37 0.41 FNU 15 2 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) a ulev 2019-11-26  Dato 15 2 SAHM 
 
 
Deres prøvenavn S13 
  Overvann fra elver 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703568 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Cu (Kopper) a ulev 11.0 2.3 µg/l 16 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 23.0 8.5 µg/l 16 H SAHM 
       
pH a ulev 7.50 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 162 16.2 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
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Deres prøvenavn S14 
  Sigevann 
Prøvetatt 2019-11-15 
 
Labnummer N00703569 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Norconsult Gruvevann 2 * ----------  - 1 1 JAEL 
Cu (Kopper) a ulev 17.8 3.8 µg/l 16 H SAHM 
Zn (Sink) a ulev 25.0 9.6 µg/l 16 H SAHM 
       
pH a ulev 7.60 0.08  11 2 SAHM 
Analysedato (pH) a ulev 2019-11-22   11 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a ulev 610 61.0 mS/m 12 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a ulev 2019-11-22  Dato 12 2 SAHM 
       
Al, reaktivt a ulev 20 7 µg/l 5 2 SAHM 
Al, ikke-labilt a ulev <10  µg/l 5 2 SAHM 
Al, labilt a ulev 20  µg/l 5 2 SAHM 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Gruvevannspakker 

 
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under. 
 
 

2 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporteringsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

3  Metaller i vann, tillegg til hovedpakke 
 
Metode: Se analysebeskrivelse for øvrige elementer. Enkelte elementer er ikke standard 

med i pakkene og blir bestilt som tillegg til hovedpakkene. Rapporteringsgrense 
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 Metodespesifikasjon 
varierer med pakken. 

  
 
 

4 Bestemmelse av sulfat (SO4
2-)    

 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

5 Bestemmelse av reaktivt og ikke-labilt aluminium 
 
Metode: Intern metode 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk bestemmelse med CFA 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 10 µg/l  
Relativ måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

7 Løst organisk karbon (DOC) i vann 
 
Metode: EN 1484, EN 16192, SM 5310  
Måleprinsipp: IR 
Rapporteringsgrenser (LOQ): 0,50 mg/l 
Måleusikkerhet: 20% 
 
 
  
 
 

8 Bestemmelse av total fosfor (P-total) 
 
Metode: ISO 6878, ISO 1568-1 
Måleprinsipp: Spektrofotometri 
Rapporteringsgrenser: P-total 0,010 mg/l 
 P2O5 0,023 mg/l 
 PO4

3-  0,040 mg/l 
Måleusikkerhet: 20 %  
Andre opplysninger: Bestemmelse av P-total ved målte verdier og beregning av P som P2O5 og PO4

3- fra 
målte verdier av P-total. 
 
 

9 Bestemmelse av Fosfat (ortofosfat) i vann 
 
Metode: ISO 6878 SM 4500-P 
Måleprinsipp: Spektrofotometer 

mailto:info.on@alsglobal.com
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Metodespesifikasjon
Rapporteringsgrenser: 0,040 mg/L
Måleusikkerhet: 20%

10 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)

Metode: EN 12260
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrenser: 0,10 mg/l
Måleusikkerhet: 30%

11 Bestemmelse av pH i vann

Metode: ISO 10523, EPA 150.1, EN 16192
Måleprinsipp: Potensiometrisk
Rapporteringsgrenser: 1-14
Andre opplysninger: Måles ved 25 °C

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom
prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter
prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold
til analysemetoden.

12 Bestemmelse av ledningsevne

Metode: EN 27 888, SM 2520B, EN 16192
Rapporteringsgrenser: 0,10 mS/m
Måleusikkerhet: 10%

Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom
prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter
prøvetakning.

Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold
til analysemetoden.

13 Bestemmelse av klorid

Metode: ISO 10304-1
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l
Måleusikkerhet: 15%

14 Bestemmelse av Nitrat (NO3)

Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506
Måleprinsipp: Ionekromatografi
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm.
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L
Måleusikkerhet: 15%

http://www.alsglobal.no
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 Metodespesifikasjon 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

15 Bestemmelse av Turbiditet 
 
Metode: EN ISO 7027 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

16 «V-3A»  Metaller i forurenset vann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse. Ved 
analyse av Ag blir prøven konservert med HCl. 

 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 2 µg/l 
 As, Arsenikk  1 µg/l 
 Ba, Barium  0.2 µg/l 
 Ca, Kalsium  200 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.05 µg/l 
 Co, Kobolt  0.05 µg/l 
 Cr, Krom  0.5 µg/l 
 Cu, Kobber  1 µg/l 
 Fe, Jern  4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.02 µg/l 
 K, Kalium  500 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.2 µg/l 
 Mo, Molybden 1 µg/l 
 Na, Natrium  120 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.5 µg/l 
 Pb, Bly  0.2 µg/l 
 V, Vanadium  0.05 µg/l 
 Zn, Sink  2 µg/l 
 
 Rapporterinsgrensene kan variere med grad av forurensning for innsendt vann. 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
 

 
 
 Godkjenner 
ELNO Elin Noreen 

 
JAEL Jarle Ellefsen 
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Godkjenner
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Utf1

F AFS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

H ICP-SFMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

R ICP-AES

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harf 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Helse- og omsorgsdepartementet  
Justis- og beredskapsdepartementet  
 
  Bodø, 30. mars 2020 

 
Høringsuttalelse vedrørende NOU 2019:26 – Rusreform – 
Fra straff til hjelp 

Styret i Salten Regionråd har i sitt møte den 27. mars 2020 vedtatt høringsuttalelse som 
gjelder NOU 2019:26 – Rusreform – Fra straff til hjelp. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av 
saken. 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Stortingets Helse- og omsorgskomite 
Stortingets Justiskomite 
Nordlandsbenken 
Nordland fylkeskommune 
Kommunene i Salten Regionråd 
Regionrådene i Nordland 
Styret i Felles Ansvar i Salten 
Media 
 
 
Arkiv: styret/2020  
Dokument: br20200330 - følgebrev - høringsuttalelse vedørende nou 2019-16 - rusreform - fra straff til hjelp 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: mandag 30. mars 2020 09:28 
Til: 'postmottak@hod.dep.no'; 'postmottak@jd.dep.no' 
Kopi: helse-omsorg@stortinget.no; 'justis@stortinget.no'; Eirik Sivertsen; 

siv.mossleth@stortinget.no; asunn.lyngedal@stortinget.no; 
margunn.ebbesen@stortinget.no; willfred.nordlund@stortinget.no; 
Jonny.Finstad@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; post@nfk.no; Beiarn kommune; 
Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy 
kommune; Meløy kommune; Rødøy kommune; Saltdal kommune; Steigen 
kommune; Sørfold kommune; stig.sorra@hel.no; 'langset@ihr.no'; Bianca 
Maria Johansen (Bianca.Maria.Johansen@vestreg.no); 
'post@lofotradet.no'; sturla@strr.no; Ingunn Dalen; Ida Maria Pinnerød; 
'ronbor@online.no'; 'mona.hammerfjeld@konfliktraadet.no'; 
randolv.gryt; robin.johnsen@politiet.no; Avisa Nordland; 
'redaksjonen@saltenposten.no'; 'nordland@nrk.no' 

Emne: Kopi av høringsinnspill vedrørende NOU 2019:26 Rusreform - Fra straff til 
hjelp 

Vedlegg: Br20200330 - Følgebrev - Høringsuttalelse vedørende NOU 2019-16 - 
Rusreform - Fra straff til hjelp.pdf; Styre-sak 1320 -Vedtak - Høring 
vedrørende NOU 2019-26 - Rusreform - Fra straff til hjelp.pdf 

 
Til  
Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
 
Vedlagt følger kopi av høringsinnspill som i dag ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende NOU 2019:26 Rusreform – Fra straff til hjelp, via 
departementenes portal. 
 
Kopi til 
Stortingets Helse- og omsorgskomite 
Stortingets Justiskomite 
Nordlandsbenken 
Nordland fylkeskommune 
Kommunene i Salten Regionråd 
Regionrådene i Nordland 
Styret i Felles Ansvar i Salten 
Media 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Kjersti.bye.pedersen@salten.no 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Epostmøte 27. mars 2020  

 
Sak: Styre-sak 13/20 

 
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NOU 2019:26 – RUSREFORM – FRA 
STRAFF TIL HJELP 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges 
største region med om lag 84 500 innbyggere, og Salten utgjør en sterk og viktig motor i 
Nordland og Nord-Norge. 

Felles Ansvar i Salten er et forebyggende interkommunalt tiltak for ungdom i Salten. Tiltaket 
er et lavterskeltilbud primært for ungdom mellom 12 år og 18 år og er en del av den helhetli-
ge virksomheten til Salten Regionråd.  

Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte å motivere 
til endring. Bekymringen kan være rus og/eller annen bekymringsfull utvikling. Et samarbeid 
er normalt på seks måneder, og igangsettes på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, 
skole, foreldre mm., eller i forbindelse med straffesak. Tiltaket er et spleiselag mellom Salten-
kommunene, og er derfor gratis å bruke. 

De siste to årene har Felles Ansvar hatt kontakt med over 200 ungdommer og deres familier. 
I tillegg holder vi foredrag for ungdom og foresatte, og mener derfor vi har en god oversikt 
over hva som rører seg i ungdomsmiljøene i Salten. 

Felles Ansvar jobber i ungdomssegmentet, og dette høringssvaret vil derfor i all ho-
vedsak gå inn på tema i NOU’en som berører unge og deres bruk av illegale rusmidler. 

Den siste tiden har Felles Ansvar merket en tydelig dreining mot mer liberale holdninger og 
ufarliggjøring av illegale rusmidler, også av «tyngre» stoffer som amfetamin, LSD, MDMA, 
reseptbelagte legemidler mm. Vår erfaring er at disse holdningene er klart farget av avkrimi-
naliseringsdebatten. Ungdom leser overskrifter, og avkriminalisering = ufarlig gjelder for 
mange av de yngste. Vi mener debatten har vært for utydelig mot disse, blant annet med 
tanke på skadevirkninger for en ung hjerne.  

Om lag 65 % av ungdommene som kommer inn til Felles Ansvar, har ikke noen straffesak. 
Dette kan være fordi de kommer til Felles Ansvar fra en bekymringssamtale hos politiet. Det 
blir da ikke opprettet straffesak selv om de erkjenner bruk, men ungdom og foresatte får til-
bud om hjelp og oppfølgning blant annet gjennom Felles Ansvar. For de over 15 år er Ung-
domsoppfølging i regi av Konfliktrådet et alternativ. Det blir da opprettet en ressursgruppe 
rundt den enkelte ungdom. Felles Ansvar er tiltak inn hvor det er rus involvert. Fokuset er på 
hjelp og veiledning, for å få dem tilbake på rett spor. Straffesaken vil heller ikke være synlig 
på «rullebladet» etter gjennomført oppfølging. En slik oppfølging er også noe foresatte synes 
er betryggende. Som foresatt oppleves det ofte skummelt og ensomt, hvis ungdommen din 
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ruser seg. Fokus er altså på veiledning og støtte. NOU’ens tittel «Fra straff til hjelp» er derfor, 
med tanke på ungdom, etter vår mening misvisende. 

Ungdommer på kontrakt i regi av Felles Ansvar er som tidligere nevnt de siste årene blitt 
yngre (under 15 år) og de tester ikke bare ut hasj. Stoffer som før var forbundet med eldre og 
«hardere» rusmisbrukere, er i større grad normalisert og brukes av unge ungdommer; amfe-
tamin, LSD, MDMA, reseptbelagte rusmidler. 

Vi ser at den økte aksepten ofte henger sammen med informasjon ungdom «siler» fra media 
i forbindelse med avkriminaliseringsdebatten, en debatt som etter vårt syn har manglet diffe-
rensiering og informasjon rettet mot de yngste. MEN det er viktig å presisere at de fleste 
ungdommene faktisk holder seg borte fra rus. Norge ligger helt i bunn av statistikken med 
tanke på ungdom som prøver ut narkotiske stoffer. Vi vet også at i de landene som har av-
kriminalisert narkotika er bruken høyere blant ungdom. Hovedargumentet til ungdommen vi 
er ute og møter, er at de takker nei fordi det «ikke er lov». Dokumentert forskning av skade-
virkninger, spesielt på unge tenåringshjerner, er ikke like synlig i argumentasjonen. 

Vår bekymring er i hovedsak rettet mot den gruppen av ungdommer som bruker rusen som 
en «quick-fix» på vanskeligheter i livet. Noen har psykiske plager som det trengs profesjonell 
hjelp til, mens majoriteten rettferdiggjør rusbruken fordi det hjelper dem til «å slappe av» i en 
stresset hverdag, glemme kjipe foreldre og følelsen av at de ikke er god nok osv. Vi vet at 
avkriminalisering ikke er det samme som frislipp, men samtidig merker vi at den signaleffek-
ten debatten så langt har hatt i ungdomsmiljøet, er at rus ikke er så farlig. Vi spør oss om 
dette er gunstig med tanke på at det samtidig vises til at ungdommens psykiske helse er dår-
ligere enn på lenge?  

Det er bred politisk enighet om at Norge bør fortsette å utvikle ruspolitikken for de som har 
blitt rusavhengige. Der er det mye å lære av andre land, selv om Norge også har beveget 
seg i riktig retning de siste årene. Politiet forfølger i liten grad rusavhengige i dag, bortsett fra 
når det drives annen kriminell virksomhet knyttet til rusproblemet som salg, annen vinnings-
kriminalitet eller for å avdekke bakmenn. 

Felles Ansvar frykter at den politiske enigheten om å gjøre mer for våre rusavhengige med-
borgere, brukes som brekkstang for å senke terskelen for narkotika blant våre ungdommer. 
Det blir ikke bedre for våre rusavhengige om flere ungdommer prøver eller begynner å bruke 
narkotika.  

Portugal har avkriminalisert narkotikabruk og hatt gode resultater når det gjelder overdose-
dødsfall, men statistikkene er usikre og narkotikabruken blant unge i Portugal er over dobbelt 
så høy som i Norge. Det er en enorm samfunnsgevinst i å holde narkotikabruken nede. Den 
blir enda større når vi lager bedre helsehjelp for våre rusavhengige. Men da kan vi ikke sam-
tidig sende norske ungdommer oppover på statistikken over bruk av narkotika. Det er riktig å 
ta bort straffen rundt bruk for rusavhengige, og gi mennesker som sliter en lettere vei til be-
handling. Men rusmiddelbruk kan føre med seg mange ulike negative konsekvenser, langt 
flere enn dem som lar seg behandle.  

Rusbehandling i Norge retter seg i hovedsak mot dem som er avhengige av rusmidler. Blant 
dem som bruker rusmidler, blir bare en liten andel avhengige. Og blant dem som blir avheng-
ige, er det bare en liten del som ønsker og søker behandling. Det er denne, relativt lille grup-
pen av rusmiddelbrukere, som helsevesenet kan hjelpe. 
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Det er svært få av dem som tidligere kunne komme i politiets søkelys, som nå kan, eller skal, 
behandles. Dette fordi de ikke har en behandlingsbar tilstand. Man kan ikke behandle «bruk 
av cannabis på en lørdagsfest». Dersom myndighetene ønsker å påvirke bruken av rusmid-
ler blant dem som ikke ønsker eller ikke trenger behandling for et avhengighetsproblem, må 
andre tiltak på banen. 

De aller fleste kan bruke sin kokain, amfetamin, cannabis, MDMA eller LSD uten at dette 
medfører negative helsekonsekvenser. Hos disse er det ikke avhengighet som er problemet, 
men heller de akutte problemene som oppstår under påvirkning av rusmidler, for eksempel 
uønskede seksuelle hendelser eller skader som følgene av ruspåvirket kjøring. Rusutløste 
psykoser er også relativt vanlig.  

Sosiale konsekvenser av rusmiddelbruk oppstår ofte, også blant dem som ikke søker be-
handling. Folk som er ruspåvirket, har nedsatte kognitive evner, de husker dårligere og er 
dårligere til å løse problemer. Dette kan gi reduserte skoleprestasjoner, og større fare for å 
droppe ut av skoleløpet. Demotivering og passivisering rammer også en del unge rusmiddel-
brukere. Rusmiddelbruk øker med andre ord risikoen for mange negative konsekvenser knyt-
tet til helse og sosiale forhold.  

Det er mange forhold som påvirker unges rusmiddelbruk. Lovgivning og straffetrussel er bare 
én av flere faktorer som har betydning for om man sier ja eller nei når de tilbys en joint, en 
pille eller en stripe. Økt bruk kan for eksempel komme på grunn av endrede priser, holdning-
er til bruk, oppfatning av hvor farlig det er å bruke, nye typer av rusmidler osv. Det vi vet er at 
økt bruk vil gi økte problemer. De ungdommene vi er i kontakt med ser i hovedsak ikke noe 
negativt eller utfordrende med eget rusbruk. Vi har imidlertid ungdom som har vært på kon-
trakt som 15-åringer, som tar kontakt når de passerer 20 fordi de ser at det ikke lengre er de 
som har kontroll over rusen, men motsatt.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar mener også at den foreslåtte modellen med kommunal 
rådgivningstjeneste for de ungdommene som ruser seg har flere svakheter. Vi er særlig be-
kymret for hvordan det faglige innholdet skal sikres, og hva følgene blir av at det ikke er 
sanksjoner knyttet til manglende oppmøte. NOU’en foreslår at politiet kan vedta oppmøte 
hos en kommunal rusrådgivningstjeneste, i stedet for straff. Vi spør oss om dette kan medfø-
re at det oppleves som en straff å møte hos helsetjenesten? Et slik vedtak innebærer også 
involvering av enda flere personer i saken. Spesielt i små kommuner kan dette oppleves 
problematisk, og føre til redusert oppmøte.  

Felles Ansvar opplever også at status, makt og posisjon i et rusmiljø, er sterke drivkrefter for 
ungdom som faller utenfor positive nettverk, eller som har ubehandlet psykisk uhelse. For 
disse ungdommene vil det være en betydelig risiko for at dreining i lovverket bidrar til at de 
blir sittende lengre fast i rusen.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar savner at man langt tydeligere differensierer ungdom og 
voksnes rusbruk i NOU’en, og at informasjonen blir tilrettelagt de ulike målgruppene på en 
bedre måte.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar mener at mindreårige bør vær avgrenset som en egen 
brukergruppe. Dette bygger blant annet på utviklingspsykologisk forskning, og den kjennska-
pen vi har til unges nevrologiske sårbarhet for rus. 
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Kommunikasjonsløsninger for innbyggere i Hamarøy, Sørfold og Fauske: 
Oppeidbussen må snarest på plass igjen 

Den såkalte Oppeidbussen ble som kjent fra sist årsskifte tatt ut av ruteboka til Nordland 
fylkeskommune. For innbyggere og folkevalgte i aksen Fauske, Sørfold og Hamarøy en litt 
uforståelig beslutning. Denne saken har vært en tålmodighetsprosess for oss folkevalgte på 
lokalplanet. 

Navnet først: Oppeidbussen er et misvisende navn. Det framstår som om dette er en buss 
for Oppeid. Det er den langt ifra. Alle som har tatt denne bussen vet at det er passasjerer 
som velger denne ruta langs hele veien fra Bodø sentrum, de ytre bydeler langs RV80, 
Fauske og i stor grad Sørfold, Steigen, Hamarøy og Narvik (Kjøpsvik). Ruta har i alle år vært 
en særlig prioritert rute for reisende som ikke har bil/førerkort, nemlig skoleungdom og eldre. 
Sistnevnte ofte med et kort oppdrag på Nordlandssykehuset. 

Dette brev legges derfor også med kopi til de to rådene for utdanning og folkehelse, - dette 
er et tilbud av betydning for folk, unge, eldre, skoleelever. Vi anmoder om at politisk ledelse 
må se dette helhetsbildet i denne saken. 

Kommunene har over lang tid kjempet for å få denne ruta på plass igjen. Politisk ledelse i 
fylkeskommunen har gjentatte ganger lovet at dette skulle man prøve å få til. Vi folkevalgte 
ute i kommunene har stor tillit til at politisk ledelse i fylkeskommunen finner en løsning i 
denne saken. 

Det har underveis vært pekt på vanskeligheter med anbudene, for høye kostnader osv. 
Kostnadene vil med smart organisering, bl.a. valg av bosted for sjåfører, etter vår vurdering 
være om lag det halve av de tall NFK selv opererer med. Ruta har betydelig egenfinansiering 
via billettinntekter. – Dét alene burde være argument nok for å få ruta på plass igjen. 

Med denne henvendelsen anmoder Senterpartiet og Arbeiderpartiets politiske ledere fra de 
tre kommunene Hamarøy, Sørfold og Fauske om at tilbudet snarest må på plass igjen. 

Når det gjelder lokal bussrute som er etablert fra 1.4.d.å. i Hamarøy med korrespondanse til 
hurtigbåt stiller vi oss undrende til hele tiltaket. Hamarøy kommune har uttalt seg til dette 
alternativet flere ganger før, og tydeliggjort at dette ikke er en erstatning som er relevant eller 
praktisk nyttbar. Til det er avstandene for lange. Fra Innhavet er det 1 t og 15 min kjørevei 
med privat bil en vei. Veien går da nordover og vestover før man kommer til Skutvik. 

http://www.hamaroy.kommune.no/
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Hurtigbåten tar 2,5 time til byen. Det blir om lag 3 t 45 min – 4 timers reisevei en vei mellom 
Innhavet og Bodø. Alternativt med privatbil direkte fra Innhavet til Bodø, - ca 2, 5 timer. 

For Sørfold og Fauske er dette heller ingen løsning. For befolkningen bosatt langs aksen 
Oppeid - Fauske har Oppeidbussen vært viktig for å komme seg til kommunesenteret både i 
Sørfold og Fauske, for å nå butikker og tjenester innen åpningstiden, også for Fauske 
kommunes befolkning. Langruten fra Sortland/ Narvik ankommer såpass sent at mange ikke 
når sine avtaler. Bussruten fra Oppeid gjorde det også mulig å utføre sine ærender innenfor 
en dagsreise, både til Fauske og Bodø. Spesielt var det viktig at det gikk en buss i retur til 
Oppeid etter stengetid for de fleste tjenester. Nå må man vente på retur til kl. er 18 fra 
Fauske og det blir en lang ventetid etter avtaler.  

Befolkningen i kommunene Hamarøy, Steigen og Sørfold benytter seg av tjenester på 
Fauske hos blant annet øyelege, trafikkstasjonen for oppkjøring og teori, pass ved Fauske 
lensmannskontor, NAV osv. Det er derfor svært viktig å legge til rette for at de uten bil kan 
benytte seg av tjenestene også fremover. For Fauske har ruten også vært viktig som 
supplement til togrutene mot Bodø i et tidsrom det ikke går tog.  

Svært ofte er hurtigbåten innstilt pga. vær. Da har bussen fra Oppeid-Bodø vært eneste 
alternativ til reise. 

Vi ber om et snarlig Teams-møte rett over påske for om mulig å bidra med ytterligere 
argumentasjon for den fylkespolitiske ledelsens beslutningsprosess. 

Riktig god påske ønskes fra oss i øst og nord for fylkeshovedstaden! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Britt Kristoffersen   Gisle Hansen   Marlen Rendall Berg 
Ordfører Hamarøy   Ordfører Sørfold  Ordfører Fauske 
 
 
Elin Eidsvik 
Varaordfører Hamarøy 
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Omdisponering av lokaler til hjemmetjeneste og administrasjon Helse og omsorg, 

Fauske kommune  

 

Bakgrunn: 

 

I forbindelse med at hjemmetjenesten i Fauske kommune har vært i dårlige lokaler over år, 

måtte det gjøres en hurtig intern midlertidig forflytning av denne tjenesten til Paviljong 5. 

Bakgrunnen for at lokasjonen til hjemmetjenesten i 1 etasje var uegnet, var i stort at det var 

altfor stor personbelastning i for små lokaler. I tillegg bærer det preg av mange års manglende 

vedlikehold. 

 

Faktaopplysninger: 

 

Paviljong 5 er uegnet til langvarig bruk som lokaler til hjemmetjenesten, og skulle være kun 

til midlertidig bruk mens det ble arbeidet med alternative lokaler. 

Arbeidstilsynet var på befaring (ref rapport datert 28.02.2020), der det ble fastslått at denne 

var uegnet, og at ny lokalisering var nødvendig. 

Det har vært jobbet iherdig med flere alternativ, både egne og leide lokaliteter, da for å kunne 

ha flere muligheter til å finne egnede lokaler. 

Det kom undervegs forslag på å flytte administrasjonen på HEOM til nyoppussede lokaler i 1 

etasje på Helsetunet, lokasjoner som ble fraflyttet av hjemmetjenesten. 

 

1. etasje på Helsetunet er veldig godt egnet for kontor, der det avsettes areal til en naturlig og 

egnet inndeling for inntil 8 kontorer (se tegning). 

 

Hele denne avdelingen blir rehabilitert i form av nye belegg, alt av vegger blir ordnet, malt og 

ferdigstilt, samt at det blir ventilasjon på alle rom der dette mangler, i tillegg til ny belysning. 

Varmeovner blir skiftet ut med nye ovner med elektronisk termostat, det blir skiftet en del 

vinduer, derav får hvert kontor et nytt åpningsvindu, øvrige vinduer blir enten ordnet i 

fastkarmutførelse og malt i samme farge som nye vinduer, eller skiftet med nye i samme 

kategori. 



Inndelingen blir organisert med eget spise-/møterom i avdelingen, toalettfasiliteter blir som 

før. 

 

For hjemmetjenesten blir det ordnet et nytt medisinrom med kjøling fra fancoil/varmepumpe, 

der rommet kan holdes kjølig, samt at de får inn kjøleskap som tjenesten allerede disponerer 

for lagring av medisin. Rommet blir også avlåst kun for deres bruk. Dette betraktes som en 

veldig god og funksjonell løsning. 

 

Fremdrift: 

 

Prosjektet er i full gang med rehabilitering av de nevnte lokaler. Det satses på stor fremdrift 

for hurtigst mulig få inn hjemmetjenesten i gode og funksjonelle lokaler. 

Tentativ fremdrift er som følger: 

 

 3 kontor og møterom øst: forventet innflytting etter 17 mai 2020. 

 5 kontor vest: forventet innflytting ca 1 juni 2020, senest til 20 juni 2020. 

 Innflytting hjemmetjenesten: delvis innflytting etter hvert som det er mulig i forhold 

til fristilling av lokalitetene i 2 etasje. Nærmere plan vil komme når ferdigstillingsdato 

for 1 etasje er klar. 

 

Om det kommer justeringer på innflytting, vil dette komme som info så snart det er klart i 

forhold til ny fremdrift. 

 

Det bes derfor om tilslutning til den beskrevne plan slik den foreligger i dette dokument. 

Det vil bli innkalt til drøftingsmøte og protokollering snarest. 

 

 

 

 

 

 

Trond Heimtun 

Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling 

 

 
 

 

 
 



«Evakuer Barna fra Moria, nå» 
▪ Bakgrunnen for oppropet 
▪ Organisasjoner som har sluttet seg til oppropet 
▪ Oppropsteksten 
▪ Eksempler på vedtak i ulike kommuner 

Kommuner over hele landet har sluttet seg til oppropet med krav om at Norge bidrar til 
evakuering av barna i flyktningeleiren Moria. Dette er ikke først og fremst et spørsmål om 
politikk, men om solidaritet. Norge er inne i krevende tider, men de aller mest sårbare i 
Europa må inkluderes i solidaritetsdugnaden. Regjeringen har vært tydelige på at å løse 
flyktningesituasjonen i Europa er en del av Norges ansvar, men de har så langt ikke vært 
villige til å slutte seg til de initiativ som er kommet fra andre land. Dette kan kommunene 
med sine vedtak være med å påvirke. I tillegg er det i en god del kommuner bygget opp 
solid kompetanse for å ta imot og bistå flyktninger som kommer, som i dag ikke blir brukt.  

Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og 
Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har 
vært i Moria utallige ganger de siste fem årene og kjenner betingelsene der godt. Negar 
Bajoghli og Lars Korsnes er nå en del av arbeidsgruppa, også de erfarne og engasjerte 
frivillige.  

«Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som 
representerer over en halv million mennesker. 173.000 mennesker vært innom streamen 
fra online-demonstrasjonen 1.april, der 7500 barnesko ble satt ut for å symbolisere alle 
barna som bor i leiren. 46.350 mennesker har skrevet under på oppropet Evakuer 
barnefamilier fra Moria nå”, som ble overlevert regjeringen 6.april. Dette viser et enormt 
folkelig engasjement og et tydelig krav til regjeringen om å handle. 

På politisk nivå har kommunestyrer over hele landet, inkludert Trondheim, Oslo, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand, Harstad og Bodø, sluttet seg til oppropet. Noen av dem har også 
sagt seg villige til å ta en ekstra andel enslige mindreårige fra leirene i Hellas, da de har 
kompetanse og kapasitet. Og 19 eks-ministre har nylig gått ut og oppfordret regjeringen til 
å bli med på en felleseuropeisk evakueringsdugnad. 
  
Betingelsene i Europas største flyktningeleir, Moria, har vært svært bekymringsfulle lenge. 
I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om at leveforholdene 
er skadelige, særlig for barna. Med corona på toppen er situasjonen blitt svært kritisk og 
det er bare spørsmål om tid før vi ser ytterligere dødsfall der. Barna er redde for sine 
foreldre og syke familiemedlemmer, og den lille helsehjelpen som finnes for dem i dag vil 
være totalt beslaglagt av corona-tilfeller når viruset treffer leiren. 

Vi krever at Norge i første omgang slutter seg til det tyske initiativet for å evakuere 1600 
av de mest sårbare fra Moria. Dette er støttet av Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, 
Litauen, Kroatia, Irland, Portugal og Luxemburg. Tyskland og Luxemburg startet evakuering 
av sin andel rett etter påske, til tross for corona. Alle som evakueres må selvsagt i 
karantene og testes, og alle smitteverntiltak må følges. Det er fullt mulig å gjøre dette 
både sikkert og forsvarlig. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil være med og ta 
ansvar for flyktningesituasjonen. Den langsiktige løsningen de snakker om er flott at man 
prøver å få på plass. Men nå er situasjonen så akutt at man må evakuere de mest sårbare 
umiddelbart. Flyktningene har ikke tid til å vente. Derfor må Norge slutte seg til det 
europeiske initiativet. Jo flere som deltar, jo mindre belasting pr land. Norge har en lang 
tradisjon som humanitært land, og skal vi fortsette med det, er det naturlig å slutte seg 
til en slik dugnad. 
  
Organisasjoner, Europarådet og FN har i årevis betegnet situasjonen i Europas største 
flyktningeleir som uverdig og katastrofal.  Med coronasmitte hengende over blir 



situasjonen tidsmessig svært prekær. Over 20 000 mennesker er stuet sammen i en leir 
laget for mindre enn 3000. Det gjør det umulig å holde avstand. En familie på 5-6 personer 
deler tre kvadratmeter. Naboen bor på andre siden av et ullteppe. Det er opp til 1.300 
mennesker på én vask. Såpe er mangelvare. Varmtvann finnes ikke. Uansett hva man 
prøver på av smitteverntiltak, er det umulig å hindre dette viruset i å spre seg, og det vil 
være eksplosivt når det skjer. Livsbetingelsene er så dårlig at de fleste er sårbare 
helsemessig nå. Det er allerede mange som hoster og harker etter en rå og fuktig vinter. 
Sykehuset på Lesvos har 6 plasser for intensivsykepleie, og det er ikke nok til 
lokalbefolkningen en gang. Utfallet av at smitten sprer seg i Moria må forventes å være 
katastrofal. 
  
Folket er klare i kravet om å evakuere. Det viser både antall underskrifter, deltagere på 
online demonstrasjonen og alle de frivillige organisasjonene som stiller seg bak. Dette er 
snakk om vilje - det er fullt mulig å gjennomføre. Det viser Luxemburg og Tysklands 
handlinger disse ukene, og vi mener Norge fint kan klare det også. 

Følgende organisasjoner er tilsluttet oppropet: 

Leger uten Grenser, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen. Amnesty 
International, Norske Kvinners Sanitetsforening, Care, Sos Barnebyer, Vergeforeningen, 
KFUK/KFUM, Dråpen i Havet, Atlas Alliansen, Noas, Antirasistisk senter, Kirkens Nødhjelp, 
Norges Fredsråd, Unicef, Norges sosiale Forum, Light Up, Northen Light Aid, Refugees 
Welcome Norway, Seif 



Oppropet signert av 46 350 mennesker i mars/april 2020.04.08: 

Kjære regjeringen Solberg,  

hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå! 

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra 
de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. 
Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.  
 
Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!  
 
7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser 
og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst 
mens vi ser på.  
 
Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien 
preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. 
Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, 
representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi 
benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke 
mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.  
 
Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har 
store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen 
som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.  
 
Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En 
trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i 
europeiske land.  
 
På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder 
minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.  
 
Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige 
mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria. 



Eksempler på vedtak i ulike kommuner: 

Interpellasjon Lillehammer: - vedtatt 

INTERPELLASJON – FRA EVA MARIE MATHISEN (R)  EVAKUER 
BARNA UT AV MORIA NÅ!  
  

Forslag til innstilling:  

Lillehammer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at 
menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende 
behov blir dekket. Vi ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 
felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene.   

Lillehammer kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret 
i Lillehammer slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».   

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Lillehammer 
kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få 
byer til samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos.   

Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva 
regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen 
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra 
flyktningeleirene.   

Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria i Hellas, en leir som var bygget for 3000 
flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og 
katastrofale i ordets rette forstand.   

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste: 
helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, 
skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver også spedbarn som dør av 
dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet 
både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å 
miste lysten til å leve.   

Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens  

Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot 
barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge 
verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for 
barn som lider.   

Trondheim Bystyre vedtok den 6. februar følgende:  

«Bystyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Trondheim kommune har kompetanse 
og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det 
gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om 
å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. 



Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid mellom 
Trondheim og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise ulike modeller 
for samarbeid. 
Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Trondheim skal slutte seg 
til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å 
håndtere flyktningestrømmen.» 

Stavanger:  

I hht. § 22 fremmet representantene Eirik Faret Sakariassen (SV), Ingrid 
Kristine Aspli (SV), Paal Kloster (SV) og Ingrid Vikse (SV) følgende 
interpellasjon:  

  

«Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, dette er en leir som var bygget for 
3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, 
inhumane og håpløse i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige 
sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne 
sommertelt.  

De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som 
driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant 
barn og unge. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører 
med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort 
svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.  

Stavanger kommunestyre bør slutte seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria, 
og kreve at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i 
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Det må tas 
et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan 
evakueres fra flyktningleiren Moria».  

  

Forslag til vedtak:  

1.Kommunestyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Stavanger kommune har 
kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt 
opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.  

2.Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid 
mellom Stavanger og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise 
ulike modeller for samarbeid.  

3.Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om 
Stavanger skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å 
få byer til samarbeide om å håndtere flyktningestrømmen.  



Kommunestyret i Stavanger sitt flertallsvedtak  

Kommunestyret støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. Stavanger kommune har 
kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt 
opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Stavanger 
skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til 
samarbeide om å håndtere flyktningestrømmen.  

Vågan kommune 

Hent barna ut av Moria nå!  
Vågan kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. 
Vågan kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva 
regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen 
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra 
flyktningeleirene.   

Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i 
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov 
for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, 
psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.   

De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver 
med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og 
unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse 
umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart 
har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot 
de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler ikke om 
politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.  

Vågan kommune ber om at:  

▪ Barna i Moria evakueres umiddelbart  

▪ Statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en felles europeisk løsning 

på flyktningsituasjonen på de greske øyene.  

▪ Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas  
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1.0 INNLEDNING 

1.1 Forord 

Demensplanen i Fauske kommune skal angi retning vi ønsker for demensomsorgen i Fauske. 

Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Målet er at de som får en 

demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig liv hele livet ut. Økt kunnskap hos 

Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med demens, bidrar til større 

forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er basert på nasjonale og 

lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra Fauske kommune. 

 

1.2 Formål og bakgrunn 

Formålet med Demensplan for Fauske er å følge opp de nasjonale føringene i Demensplan 

2020 som er Regjeringens 5-års plan for demensomsorgen i Norge, vedtatt 2016. Denne og 

kvalitetsreformen - Leve hele livet. For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større 

åpenhet og øke kunnskapen om demens. De ønsker at det skal utvikles gode, fleksible og 

tilpassede tjenester til personer med demens og deres pårørende. Tjenestetilbudet skal ta 

utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner.  

Fauske kommunes demensplan gir en statusbeskrivelse av demensomsorgen i dag og skal 

angi retning og utvikling av morgendagens demensomsorg. Planen sier noe om hvordan vi 

vil utvikle gode fleksible og tilpassende tjenester med fokus på bolig, forebygging, 

diagnostisering til rett tid, og oppfølging etter diagnose. Det er behov for å utvikle gode 

pasientforløp med en trygg og koordinert oppfølging. Personsentrert omsorg og et 

aldersvennlig samfunn skal være en rød tråd gjennom hele planen. Arbeidet med 

forebyggende tiltak både for å forebygge sykdommen, og videre utvikling av sykdommen, er 

viktig både for innbyggerne og i et samfunnsperspektiv.  

 

1.3 Lovverk  

I 2017 kom Helsedirektoratet med en nasjonal faglig retningslinje om demens. Denne 

gir føringer og anbefalinger på områder innenfor demensomsorg. En rekke lover virker inn 

direkte eller indirekte på omsorgen for personer med demens. 

Regjeringens Demensplan 2020 har 6 strategier  

1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse  

2. Forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen  

3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  

4. Aktivitet, mestring og avlastning  

5. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassende tjenestetilbud  

6. Forskning, kunnskap og kompetanse 
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1.4 Mandat for arbeidsgruppen.  

Arbeidet startet etter bestilling fra Helse og omsorgsutvalget i mars 2019.  Den utarbeides 

etter faglige retningslinjer gitt på nasjonalt nivå. 

Fagpersoner i planarbeidet: Demenssykepleier hukommelsesteamet Mona Hanssen, ass 

avd.leder hjelpepleier med videreutdanning i geriatri Heidi S.Olsen, Avdelingsleder skjermet 

enhet Snorre Johansen, avdelingsleder dagsenter Margrete Djupvik, seniorrådgiver 

forebyggende hjemmebesøk Gunn Zakariassen 
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2.0 FAKTA OM DEMENS 

Demens skyldes forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Det kan ramme oss alle, og 

arter seg forskjellig fra person til person. Et vanlig kjennetegn er at hukommelsen svekkes i 

en slik grad at hverdagslivet blir endret. 
https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-

demens-2017_web.pdf  Det finnes rundt 100 ulike demenssykdommer og de vanligste 

demenssykdommene er Alzheimer, etterfulgt av Vaskulær demens, Demens med Lewy-

legemer, Frontotemporal demens og Alkoholrelatert demens. 
https://www.aldringoghelse.no/demens/ 

 

2.1 Forebygging av demens, livsstil og levekår. 

En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger. Ett beinbrudd kan slik 

utløse en kognitiv svikt. Fysisk aktivitet kan fungere som primært forebyggende tiltak mot 

utvikling av demens og sekundært for å hindre funksjonsnedsettelse hos personer som 

allerede har utviklet demens.  Sunne levevaner som å være fysisk aktiv, holde blodtrykket 

nede, unngå overvekt, slutte å røyke samt unngå å drikke for mye alkohol bidrar til god 

helse og kan redusere risikoen for demens og andre sykdommer.  Fysisk aktivitet, 

fallforebygging, sosial og kognitiv deltakelse, samt tiltak for å forebygge underernæring og 

depresjon, er viktige elementer for å bidra til økt livskvalitet. 
https://nasjonalforeningen.no/demens/forebygging/forebygging-av-demens/   
Ved demenssykdom må det tilrettelegges for mulighet til å ha en meningsfull hverdag for å hindre 

passivitet slik at daglige gjøremål mestres så lenge som mulig. 

 

 

 

 

https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-demens-2017_web.pdf
https://nasjonalforeningen.no/contentassets/f3324167b40c4267818d8d796c87da40/fakta-om-demens-2017_web.pdf
https://www.aldringoghelse.no/demens/
https://nasjonalforeningen.no/demens/forebygging/forebygging-av-demens/
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2.2 Forekomst av demens nå og i framtida 

Helsetjenesten må betjene en større og eldre befolkning. I Meld. St. 11 (2015-2016) 

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 -2019) presenteres framskrivning av folketall og 

konsekvenser for ressursbehovet i spesialisthelsetjenesten fram mot 2030. Befolkningen i 

Norge blir større og eldre. Fram til 2030 vil det bli om lag 300 000 flere eldre over 70 år enn i 

dag, dvs. en økning på over 50 %. For Fauske vil det i 2030 utgjøre 246 personer som vil ha 

en demenssykdom.  
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-

hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-

987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf    

 

Oversikt over forventet forekomst av personer med demens i Fauske kommune. 

 

 

2.3 Yngre personer med demens 

Av alle som lever med demens i dag, regner vi med at minst 4 000 er under 65 år.  For 

Fauske vil det utgjøre i underkant 10 personer og tallet forventes å øke. Hos yngre er det 

målt at de har større vansker med planleggingsevne, å forstå hva man ser og 

orienteringsevnen, enn det eldre har. 
 https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ung-med-demens/ 
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ung-med-demens/
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2.4 Utviklingshemming og demens.   

Mange personer med psykisk utviklingshemming får demens. Det er en vanskelig oppgave å 

skille om funksjonssvikt skyldes demens eller andre psykiske eller fysiske sykdommer, eller 

endringer i omgivelser. Personer med Downs syndrom har stor risiko for å utvikle demens i 

ung alder. https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-

personer-med-utviklingshemning-i-norge/ 

  

2.5 Demens hos personer med samisk språk eller andre med minoritetsbakgrunn 

Vi har både erfaringer og forskningsbasert kunnskap om at når eldre blir alvorlig syke, kan 

de miste andrespråket. Hvis andrespråket er norsk, viser det seg at det er det som først blir 

borte, og en husker best sitt morsmål. Det må tas spesielt hensyn til språklige og kulturelle 

forskjeller. Når det gjelder utredning av demens hos personer med minoritetsbakgrunn, er 

det anbefalt at de utredes i spesialisthelsetjenesten hvis det er språklige utfordringer. 
https://www.nrk.no/sapmi/frykter-a-miste-det-norske-sprak-1.8050971  

 

2.6 Alderspsykiatri 

Forskjellen mellom demenssykdom og alderspsykiatriske sykdommer (depresjon, angst, 
psykose) kan ofte være vanskelig å skille. Med demens følger også endringer i atferd og 
psykisk helse. Rusfeltet vil med stor sannsynlighet få flere med alderspsykiatriske lidelser.  

 

2.7 Personsentrert omsorg 

Det vil si å ha fokus på personen, og ikke på sykdommen. For å opprettholde et verdig liv 

hele livet, er kjennskap til personen viktig, ikke minst når evnen til å uttrykke ønsker og hva 

som er viktig blir borte.  
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-

palliasjon/personsentrert-omsorg/#0 

 

 

2.8 Tiltak mot angst, uro og vandring 

Når en mister kontrollen over tilværelsen og ikke lenger har hukommelsens hjelp, er 

omgivelsene helt avgjørende for trygghet. Noen «godtar» en slik tilværelse bedre enn 

andre, og beholder tryggheten. Andre blir urolige, engstelige, aggressive og trenger tettere 

oppfølging. Ved å ha gode rutiner og kunnskap i bruk av miljøtiltak, mulighet og tid til å 

iverksette tiltak, vil en få redusert angst og uro. Bemanningen må være stabil og bestå av 

kjent personell, slik at personalet kan følge pasienten tett opp, og iverksette de tiltak som 

situasjonen til enhver tid krever. Personalet bør ha videreutdanning innen demensomsorg 

for å ha forståelse for sykdommen og sykdomsutviklingen. 

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-utviklingshemning-i-norge/
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/hva-vet-vi-om-aldring-og-helse-blant-personer-med-utviklingshemning-i-norge/
https://www.nrk.no/sapmi/frykter-a-miste-det-norske-sprak-1.8050971
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-palliasjon/personsentrert-omsorg/#0
https://www.aldringoghelse.no/e-l%C3%A6ring/palliasjon-og-demens_/modul-demens-og-palliasjon/personsentrert-omsorg/#0
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2.9 Ernæring 

Faren for underernæring øker hos personer med kognitiv svikt eller demenssykdom. Dårlig 

kosthold og dehydrering kan også gi redusert hukommelse. Alle som kartlegges for demens 

blir tatt høyde og vekt av slik at de kan følges opp ved eventuell vektendring og tiltak kan 

iverksettes på ett tidligere tidspunkt.   
https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-

demens  

 

2.10 Lindrende behandling ved demens   

Uavhengig av diagnose, er det anbefalt å ha en forberedende samtale med pasient, 

pårørende og helsepersonell for å planlegge tiden framover, og helsehjelp ved livets slutt. 

Hensikten med samtalen er brukermedvirkning og medbestemmelse, gjensidig trygghet og 

tillit mellom pasient og helsepersonell, og gi helsepersonell grunnlag for beslutninger og 

gode prosesser videre.  

God smertebehandling blir en del enklere for pasienter i sykehjem som selv kan beskrive 

dette, enn hos dem som ikke kan sette ord på smerten på grunn av redusert hukommelse, 

språk og manglende refleksjonsevne.  

Dette får også konsekvenser for vurdering av effekt og eventuelle bivirkninger av 

behandling. Disse pasientene er avhengige av at pleiepersonell og andre omsorgspersoner 

kan tolke verbale og ikke-verbale tegn som uttrykk for smerte og ubehag. Atferds baserte 

smertekartleggingsinstrumenter er nødvendig ved smertekartlegging hos moderat til 

alvorlig demente pasienter.  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-

demens/id2602441/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-demens
https://sykepleien.no/forskning/2013/11/underernaering-hos-eldre-hjemmeboende-personer-med-demens
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-demens/id2602441/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-lindrende-behandling-til-personer-med-demens/id2602441/
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3.0 UTREDNING OG DIAGNOSTISERING AV DEMENS 

Målet med utredning er ikke bare å stille en diagnose, men utredningen skal også danne 

grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser demenssykdommen har for livskvalitet og 

fungering i daglige aktiviteter samt muligheter for medikamentell behandling.  

 

3.1 Diagnostisering 

Utredningen bør foregå i samarbeid mellom fastlegen og hukommelsesteamet. 

Hensikten med diagnostisering er blant annet å: 

• skille demens fra normal aldring, somatisk sykdom og psykiatrisk sykdom. 

• skille demens fra legemiddel- og ruspåvirkning 

• skille mellom ulike typer demens 

Aldring og helse har utarbeidet et verktøy til bruk for diagnostisering i kommunene. 

 

3.2 Fastlegens ansvar og oppgaver ved diagnostisering 

Utredningen starter hos fastlegen. Det er viktig at personer med demens får stilt diagnosen 

til rett tid. Dette har betydning for behandling og planlegging av framtiden. Etter at 

diagnosen er stilt og formidlet til personen med demens og dens pårørende, er fastlegens 

oppgave å følge pasienten opp med årlige kontroller, og hyppigere ved behov. Hvis 

hukommelsesteamet ikke har deltatt på utredningen, kan fastlegen etter samtykke fra 

pasienten ta kontakt med hukommelsesteamet. 

  

3.3 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

Demensplan 2020 slår fast at det er fastlegen som har hovedansvaret for diagnostiseringen, 

men at legen i noen tilfeller bør henvise til spesialisthelsetjenesten. I det diagnostiske 

arbeidet kan fastlegen søke bistand hos spesialister ved Kløveråsen utrednings- og 

kompetansesenter. Spesialisthelsetjenesten har også et lovfestet ansvar for å veilede 

ansatte i kommunehelsetjenesten ved behov.  
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3.4 Hukommelsesteamets ansvar og oppgave 

Hukommelsesteamet har etablerte rutiner for samarbeid med lege, Tildelingskontor, 

Dagsenter, Hjemmebaserte tjenester, ergoterapi, syn og hørselskontakt for å sikre en 

tverrfaglig tilnærming. Hukommelsesteamet i Fauske Kommune er et lavterskeltilbud, 

lokalisert på Fauske Helsetun. Oppgave er å være behjelpelig med å utføre kartlegginger 

angående utredninger og utviklingen av demenssykdommen. Gi støtte, informere, være 

tilgjengelig for pasient og pårørende. Oppgaven består også av halvårlig oppfølging med 

veiledning av pårørende, vurdering av nye eller justering av eksisterende hjelpetiltak.   

 

 

 

Under oppfølgingen av den som har en demenssykdom og deres pårørende ser en at 

belastningen for de pårørende går ned ved tettere oppfølging. Selv om den som har en 

demenssykdom blir sykere, blir den følte belastningen mindre. 

Tiltak som blir forsøkt satt inn for å gi avlastning kan være støttesamtaler, støttekontakt, 

tiltakspakke demens, dagsenter som Solstua eller avlastning.  
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4.0 Å LEVE MED DEMENS 

Svært mange med demens forteller om en økende opplevelse av å føle seg utenfor. De føler 

at de på grunn av sin sykdom gradvis mister tilhørighet til folk rundt seg, og til samfunnet. 

Utviklingen av demens har gitt dem en følelse av å ikke lenger være normale. Personer som 

selv har demens og dens pårørende, har også behov for mer kunnskap om demens. 
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/leve-med-demens  

 

4.1 Kunnskap om demens og mestring 

Etter utredning og diagnostisering er det ønskelig å gi tilbud om en individuell samtale om 

veien videre. Det gis i dag tilbud om pårørendeskole, samtalegrupper. Møteplass for 

mestring er et kurstilbud til yngre personer med demens sammen med pårørende.  

Tid til å være ung et tilbud til unge under 30 år, som er barn av personer med demens. 

Pårørendeskole, samtalegruppe og direkte veiledning kan hjelpe pårørende å håndtere 

situasjonen bedre. Det blir årlig avholdt interkommunal pårørendeskole sammen med 

Sørfold og Saltdal kommune. For pårørende til mennesker med kronisk sykdom, er det viktig 

at de føler at de kan mestre situasjonen. Det er etablert Samtalegrupper og tilbud om kontakt 

med likeperson. 

https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/tid-til-%C3%A5-v%C3%A6re-ung/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/leve-med-demens
https://www.aldringoghelse.no/demens/p%C3%A5r%C3%B8rende/tid-til-%C3%A5-v%C3%A6re-ung/


 

12 
 

4.2 Oppfølging av pårørende 

Kommunen har plikt til å involvere pårørende og gi støtte, veilede og informere om 

mulighet for avlastningsordninger. Det kan søkes om omsorgslønn for de som har store 

omsorgsoppgaver. Oppfølging av pårørende gjøres regelmessig for å unngå at pårørende 

selv blir syke på grunn av omsorgsbelastning.  

Demens i familien kan føre til depresjon, angst og andre stressrelaterte plager. Det er derfor 

riktig å finne tiltak som kan hjelpe pårørende som er i en slik livssituasjon. Avlastning i 

hjemmet er ikke etablert i Fauske. Det er etablert støttekontakt, dagaktivitetstilbud eller 

avlastningsopphold på institusjon. Dette kan gi de pårørende fysisk fri i perioder. I tillegg har 

Demensforeningen samtalegrupper hvor pårørende kan melde sin interesse. Det er også 

mulighet til å få snakke med en likeperson.  

 

4.3 Tiltakspakke demens 

Tiltakspakke demens er en tjeneste som består av en tettere oppfølging av pasient og 

pårørende. Oppfølgingen gjøres av en kontaktperson i hjemmesykepleien hver 4. uke med 

samtale og kartlegging av behov for endringer i tjenestene. Dette vil raskere avdekke 

underernæring, infeksjoner, dehydrering som igjen kan avverge innleggelse i sykehus.  
https://www.utviklingssenter.no/tiltakspakke-demens.5273737-176141.html 

 

4.4 Hjemmesykepleie  

Etterhvert som sykdommen utvikler seg vil det kunne melde seg behov for hjemmebaserte 

tjenester. Hjemmebaserte tjenester bør organiseres på en måte slik at det gir tryggere 

rammer for pasienten. Å arbeide i team gir færre personer å forholde seg til, tryggheten 

øker og endringer hos pasienten fanges opp raskere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utviklingssenter.no/tiltakspakke-demens.5273737-176141.html
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5.0 DAGAKTIVITET OG AVLASTNING  

 

5.1 Dagaktivitetstilbud  

Aktivitet – fysisk, kognitivt og sosialt, er viktig for alle personer med demens. Det kan gi 
mening, tilhørighet og kvalitet i hverdagen, og det kan også bidra til at konsekvensene av 
demenssykdommen blir mindre. Fysisk aktivitet vil for eksempel redusere fallrisikoen og 
bedre ADL-funksjonen (Aktiviteter i dagliglivet), sosialt samvær vil stimulere appetitten, 
redusere ensomhet, mm. Målsettingen for dagaktivitetstilbud er dels rettet mot personer 
med demens, dels mot pårørende. 
Bildet under viser skjematisk hvordan kognitiv svikt, fall og ensomhet påvirker hverandre.  
 
  

 

 

 

 

 

 

Kognitiv svikt 

 

 
 
Fra 2012 har det vært statlig øremerkede tilskuddsmidler til å opprette dagaktivitetstilbud 
for hjemmeboende personer med demens. Fra 2020 vil det bli en lovfestet plikt for 
kommunen å tilby dagaktivitetstilbud og tilskuddsmidlene vil opphøre. Miljø- og 
aktivitetsavdelingen i Fauske har siden høsten 2011 hatt dagaktivitetstilbud for 
hjemmeboende personer med demens, med målsetting å øke livskvaliteten i hverdagen for 
brukerne, gjennom tilpasset aktivitet. Respekt, mestring og trivsel er sentrale begrep for å 

Kognitiv svikt 

Fall Ensomhet 

Bedre balanse, 

fysisk aktivitet og 

mental helse 

reduseres fallfaren 

Ved sosial deltakelse 

holder mange 

funksjoner seg bedre 
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oppnå dette. Dagaktivitetstilbudet er opptatt av å fremme det friske og ikke fokusere på det 
som ikke fungerer.  
Det antas at tilrettelagte dagaktivitetstilbud kan utsette behovet for sykehjemsplass fra 1-2 
år, og at det også har betydning for livskvaliteten både for personen med demens og for 
pårørende.  
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-
n%C3%B8dvendig-avlastning/ 
Ut fra antatt økning i antall personer med demens i Fauske kommune, vil behovet for 
dagaktivitetsplasser øke betydelig i de neste 10-12 år. Dagaktivitetstilbudet bør økes både i 
antall dager og utvidet åpningstid. Dagaktivitetstilbud er en viktig del av tiltakskjeden, og gir 
rikelig anledning til å observere pasientenes funksjonsnivå over tid, som igjen er med på å 
sikre rett omsorgsnivå framover. Solstua dagsenter har egen Facebook side som kan følges. 
 
 
 
5.2 Aktivitetstilbud yngre personer med demens. 

Fauske kommune har i dag ikke noe spesielt tilbud til yngre personer med demens. Det er 

ett ønske om å kunne legge til rette for aktivitet og gode opplevelser som kan bidra til en 

meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse. Mange har levd et aktivt liv og ønsker å 

fortsette med det. Ved å lage et tilbud knyttet til natur, treningsstudio, «inn på tunet» vil 

denne gruppen få tilbud som gir økt livskvalitet. For at aktivitetstilbud skal ha avlastende 

effekt for pårørende, bør tilbudet gis med tilstrekkelig intensitet. Erfaringer viser at mange 

brukere får aktivitetstilbud for sent i forløpet, at tilbudet gis for få dager i uken og ikke er 

godt nok tilpasset spesielt yrkesaktive pårørende. 

 
 
5.3 Grønn omsorg/Inn på tunet  
 
Grønn omsorg/inn på tunet, kan være ett tilbud om varierte og tilpassede aktivitetstilbud.  
Inn på tunet er et dagaktivitetstilbud lagt til en gård. Det er et samarbeid mellom bonden på 
gården og kommunen, og er egnet for fysisk spreke personer med demens som har glede av 
og interesse for å være med på ulike gårdsaktiviteter. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020
.pdf 
 
5.4 Lavterskeltilbud. 
 
Demens er fremdeles tabubelagt for enkelte personer med demens og deres pårørende. For 
å nå fram til disse familiene, er det derfor viktig med tilbud som verken etterspør diagnose 
eller stiller krav til vedtak.  I Fauske kommune har vi gå- trening i SKS hallen, som kan være 
et slikt tilbud. Tiltaket kombinerer fysisk aktivitet med mulighet for påfølgende sosialt treff. 
Helsetunets venner har lørdagskafe i kafeen på Helsetunet som er åpent for alle. Det er 
behov for at lavterskeltilbudet utvides til flere arenaer. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020
.pdf 
 

https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%B8dvendig-avlastning/
https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/dagaktivitetstilbud-gir-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%B8dvendig-avlastning/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf
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5.5 Støttekontakt  
 
Mange personer med demens vil ha nytte av støttekontakt. Støttekontakt er en 
vedtaksbasert tjeneste og dermed ikke et lavterskeltilbud. Støttekontakt gis også som et 
avlastningstilbud til pårørende. 
 
5.6 Åpningstider og organisering  
 
Nåværende dagaktivitetstilbud har åpent 5 dager i uken med ordinær åpningstid fra 8-
15.30. To av dagene er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Tilbudet til denne 
gruppen bør utvides til 5 dager pr uke. For å få en best mulig effekt og størst mulig stabilitet 
vil et tilbud om 5 dager i uken være best.  
Det er behov for utvidet og en mer fleksibelt tilbud flere dager i uken med lengere 
åpningstid. Det er mange personer med demens som bor alene og har behov for denne 
tjenesten utover den ordinære åpningstiden. For grupper som har behov for dagsenter 
kveld og helg er ikke dette et tilbud vi har pr 2019. 
Dagsenteret har pr 2019 ikke egnede lokaler for å utvide tilbudet eller å ta imot to grupper 
samtidig. 
 

5.7 Avlastningstiltak 

 

Det er flere former for tilbud om avlastning til pårørende. Det kan være støttekontakt, 

dagsenter tilbud samt avlastning i institusjon. Det er behov for et mer fleksibelt tilbud om 

avlastning på både dag og kveldstid. Pr 2019 har Fauske kommune avsatt 2 plasser til 

avlastning i institusjon beregninger viser at behovet vil bli 10-12 avlastningsplasser. 

 

5.8 Andre terapiformer 

 

Det er flere terapiformer som kan benyttes i forhold til personer med demens. Dette kan 

blant annet være musikkterapi, hukommelsesstimulerende terapi. 
https://musikkbasertmiljobehandling.no/ 

https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/ 
Det er ønskelig at helsepersonell holder seg orientert om hva som kan iverksettes for å bedre 

hverdagen til personer med demens. 

 

5.9 Tildelingskontoret 

Fauske kommune forvalter helse og omsorgstjenestene via Tildelingskontoret. Det gjøres en 

faglig vurdering, og utfra denne fattes vedtak med hjemmel i lovverk.  

 

https://musikkbasertmiljobehandling.no/
https://www.aldringoghelse.no/demens/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/
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6.0 BOLIG OG KOSTNADER  

6.1 Bo lengst mulig i eget hjem 

Når en person får en demenssykdom kommer alltid spørsmålet om hvor lenge 

vedkommende kan bo hjemme. Målsetningen er at folk skal kunne få bo hjemme lengst 

mulig. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kommer behovet for tjenester som 

hjemmesykepleie, dagsenter, korttidsopphold, avlastning, tilrettelagt botilbud eller 

sykehjemsplass. Det er pr 2019 ca 90 personer med demens som bor hjemme.  

 

6.2 Tilrettelagte boliger for personer med demens 

Per 2019 mangler Fauske kommune botilbud til personer med demens som er for syke til å 

bo hjemme, men for friske til å bo på sykehjem. Bolig og fysiske omgivelser utover de 

generelle krav til universell utforming av boliger og nærmiljø, taler dokumentasjon for at 

små, tilrettelagte boenheter med hjemlig miljø og få beboere har gunstig effekt på personer 

med demens. Enkel utforming og særpreg på hvert rom fremmer rom- og stedsans. Korte 

ganger og korridorer gir få veivalg. For å unngå at bomiljøet forsterker sykdomsutviklingen 

og reduserer mestringsevnen, bør det legges vekt på slike forhold både ved tilpasning av 

egen bolig og utbygging av tilrettelagte boliger og sykehjem.  

https://www.aldringoghelse.no/boligguiden/boenheter-personer-med-demens/  

«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre, bygger en for de eldre inkluderer 
vi alle» 
 

6.3 Sykehjem for personer med demens  

Fauske Kommune har ikke sykehjemsplasser som er fysisk tilrettelagt for personer med 

demens. Dette gjelder både inne og utearealer. Med tilrettelagte boliger for personer med 

demens kan en unngå utagering og samtidig redusere bruken av medikamenter på grunn av 

uro. Rom med ekstra lydskjerming, vandrerute, mulighet til å gå ut.  

https://www.aldringoghelse.no/boligguiden/boenheter-personer-med-demens/
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6.4 Omsorgstrappen med kostnader i Fauske kommune.  

Bergers skala.  

 

«Omsorgstrapp» viser utvikling av tjenester ved demenssykdom i en 10-12 års periode. 

Fauske mangler botilbudet mellom hjem og sykehjem. 

 

«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre. Bygger en for de eldre inkluderer 

vi alle» 

 

Kostnadene i Fauske kommune for drift av en sykehjemsplass i avdeling for personer med 

demens er ca. 1,1 til 1.3 mil pr år pr pasient. 

Når en person kommer inn på avlastning betaler vedkommende for egne medisiner og 

medisinsk utstyr. 

Kostnadene ved å drifte en plass i bolig med lavere omsorgsnivå enn sykehjem forventes å 

være betydelig rimeligere. Dette er ett botilbud Fauske mangler.  

Pr mars 2019 har Fauske kommune 8 personer som kunne bodd med lavere omsorgsnivå, 

men som har langtidsplass i sykehjem på grunn av mangel på annet egnet bolig.  

 

Dagtilbud er vesentlig rimeligere enn institusjonsplass. 
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Skjematisk fremstilling av cirka kostnader på ulike tilbud. 

 

 

6.5 Sykdomsforløp og ressursbruk 

 

Tall på Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens fra 2015 med tall hentet fra 2013 sier at 

gjennomsnittlig sykdomsvarighet med demens er 8,1 år fra symptomdebut til død. Tid fra 

symptomdebut til diagnose blir stilt er gjennomsnittlig 3 år. Fra diagnose er stilt til 

innleggelse i institusjon er det gjennomsnittlig 3 år og opphold på avdeling for personer med 

demens er i landsgjennomsnittet er på 2,1 år. Grovt regnet har 85-90 % av de som har 

demens behov for heldøgns omsorgstilbud i siste fase av livet. 
Årlige kostnader til helse- og omsorgstjenester for pasienter med demens er 358 000 kroner per 

person pr 2015. Med utgangspunkt i en forekomst på 78 000 er dermed totalkostnaden for personer 

med demens 28 milliarder kroner per år. Kostnader per person med demens gjennom hele 

sykdomsforløpet: Totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele sykdomsforløpet for 

en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner. Opphold på sykehus utgjør 11 % av 

totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, opphold på sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. 

Kommunen finansierer 76 % av de totale kostnadene, staten finansierer 12 %, og de resterende 12 % 

er egenbetaling fra pasientene.    

https://sykehuset-innlandet.no/Documents/REDIC_Rapport_Kortversjon.pdf  
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7.0 VELFERDSTEKNOLOGI 

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan 

bedre den enkeltes evne til å klare seg selv, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for 

brukeren. Teknologiske hjelpemidler skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, 

sikkerhet, selvhjulpenhet og medbestemmelse. Dette gjelder både for eldre som bor 

hjemme, pasienter i sykehjem, og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser 

også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene 

i kommunen. 

I Fauske kommunes kommunehelseplan for Helse-omsorg og sosial 2018-2026 som ble 

vedtatt i juni 2018 heter det at: «Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet i helse-

omsorg- og sosialtjenesten. Velferdsteknologiske løsninger er med på å skape en tryggere 

og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Teknologi kan brukes 

til å løse helt konkrete problemer og dermed møte behov brukerne har. Teknologi vil aldri 

erstatte nærhet og omsorg, men være et supplement til disse tjenestene. Nasjonale 

styringsdokumenter viser at velferdsteknologi har potensiale til å effektivisere tjenester, 

men i en overgangsfase er det viktig å sette av nok ressurser til å etablere ny praksis. De 

økonomiske rammer vil virke inn på resultater og måloppnåelse» 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-

losninger-i-kommunene  

 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene
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8.0 DEMENSNETTVERK OG FRIVILLIGE

8.1Samarbeid med frivillige

Det er ett omfattende oguformelt samarbeid med lag og foreningeri pleie og omsorg.
Behovet for en frivillighetskoordinator som kan koordinerer dette arbeidet og eventuelt
utarbeide samarbeidsavtaler med frivillige er stort. Koordinatoren skal samordne all frivillig
aktivitet innen pleie og omsorg slik at de frivillige blir ivaretatt, samt bidra til at deres innsats
blir et godt supplement til kommunale tjenester.

8.2 Et mer aldersvennligsamfunn

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene
i befolkningen som de trenger hjelp fra. Fauske kommune har inngått avtale med
Nasjonalforeningen for folkehelsen om å arbeide for ett mer demensvennlig samfunn.
Kampanjen innebærer at lokalmiljøet skal kurses i hvordan bedre ivareta personer som har
en demenssykdom, slik at de kan bli møtt med forståelse og fortsatt kan føle segsom en
viktig del av samfunnet. Dette er en pågående kampanje, og det gis årlige tilbud om kurs
både til privat, offentlig sektor, samt til lag og foreninger.
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/kommuner-og-demens/demensvennlig-samfunn/

8.3 Aktivitetsvenn/besøksvenn

Nasjonalforeningen for folkehelse- Fauske demensforening har en samarbeidsavtale med
Fauske kommune om aktivitetsvenn. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør
hverdagsaktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan
demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at
personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/kommuner-og-demens/demensvennlig-samfunn/


 

21 
 

 

 

9.0 MEDARBEIDERNES KOMPETANSE  

 

9.1 Medarbeidernes kompetanse 

For å kunne tilby personsentrert omsorg og ha kunnskap om demenssykdommene og 

kjennskap til ulike metoder for å takle endret atferd er det viktig med kompetanse blant 

helsepersonell på alle nivå. Det må tilrettelegges både praktisk og økonomisk for 

kompetanseheving hos pleiepersonell som skal jobbe med denne gruppen. 

Kunnskap og kompetanse økes i hjemmesykepleien og sykehjem. 2017-2019 ble det 

gjennomført kurs i Demensomsorgens ABC hvor 94 av de ansatte deltok. Videreføring av 

Demensens ABC med egen ABC- perm om Miljøbehandling er ønskelig. Kompetanseplan fra 

2012-2020 har blant annet videreutdanning innen demens som ett av satsningsområdene 

noe som er behov for å videreføres. 

Det er i tillegg tilknyttet 100% stilling med medisinfaglig kompetanse til Fauske sykehjem. 
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10.0 HANDLINGSPLAN FREM MOT 2026  

 

 

Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

2.1 Forebygging av demens. 
Fysisk aktivitet, sosialt 
fellesskap, ivaretakelse av 
egen helse. Forebyggende 
hjemmebesøk med kartlegging 
og motivering til å ivareta 
egen helse. Lavterskeltilbud 
SKS hallen,  Gruppetrening for 
ulike grupper via 
frisklivssentralen. 

Motivere befolkningen til å 
ta grep om eget liv for om 
mulig å bremse utviklingen 
av demens. 

Legge til rette for fysisk 
aktivitet, lavterskeltilbud.  
-Røykeslutt kurs 
-Hjelp til vektreduksjon 
-Diabetes «Å leve med 
diabetes» 
- Gruppetrening KOLS, 
hjerte/kar. 
-Flere benker langs gang og 
sykkelstier 

2.2 Økt antall personer med 
demens.  
-Hukommelsesteamet har i 
2019 oversikt over 93 
hjemmeboende personer med 
demens.  
-Samtidig regner en med at 
85% av de som bor i sykehjem 
har en demenssykdom.   
- En antar at det er flere som 
bor hjemme og enda ikke har 
fått stilt en demensdiagnose 
enda. 

Hvordan ha kapasitet til å 
følge opp pasient og 
pårørende på en god måte 
når antallet vil øke med 
50% fram mot 2026 

-Få oversikt over antallet og 
status slik at en er forberedt 
på eventuelle behov for 
hjelp som kommer. 
-Øke ressursene til 
demensarbeid.  
-Flere får tjenesten 
tiltakspakke demens som 
utføres av 
hjemmesykepleien 
-Arbeidslag i 
hjemmesykepleien  
- Øke antallet tilrettelagte 
institusjonsplasser 
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Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

4.1 Pårørendeskole 
Helsedirektoratet gir tilskudd 
for drift og gjennomføring av 
pårørendeskole frem til 2020. 

-Opprettholde tilbud om 
pårørendeskole når 
tilskudd fra 
Helsedirektoratet 
opphører etter 2020.  

-Holde pårørendeskole i 
samarbeid med Sørfold og 
Saltdal en gang pr år. 

4.1 Samtalegrupper 
Helsedirektoratet gir tilskudd 
til drift av samtalegrupper for 
pårørende til personer med 
demens frem til 2020. 

-Opprettholde tilbudet om 
samtalegruppe for 
pårørende når tilskuddet 
fra Helsedirektoratet 
opphører etter 2020. 

-Opprettholde tilbudet om 
samtalegrupper for 
pårørende. 

4.3 Tiltakspakke demens 
kjøres som prosjekt 2019. 

-Kapasitet i 
hjemmesykepleien til å 
tilby tiltakspakke demens 
til alle som får påvist 
kognitiv svikt. 

-Alle som får påvist en 
kognitiv svikt skal få tilbud 
om tiltakspakke demens. 

5.3 Grønn omsorg/ «Inn på 
tunet» 
I dag har ikke Fauske 
kommune noen avtaler med 
private aktører 

Har ikke eget tilbud til 
fysisk aktive personer med 
demens. 

Åpne for samarbeid med 
private aktører som kan gi 
tilbud tilsvarende «Inn på 
tunet».  

5.4 Behov for flere 
lavterskeltilbud i Fauske. 
Noen etablerte tilbud er, gå 
trening i SKS hallen x 2 pr uke.  
Lørdagskafe helsetunet 2. 

Flere lavterskeltilbud hvor en 
ikke etterspør verken 
diagnose eller stiller krav til 
vedtak.  

-Turgruppe 

- Ukentlig tilbud til personer 
med demens og pårørende. 
- Samarbeid med frivillige. 
- Etablere en egen møteplass 
for personer med demens.  

5.6 Dagaktivitetstilbud. Har 
åpent 2 formiddager 
tilrettelagt for personer med 
demens.  2 formiddager og 1 
ettermiddag beregnet på 
somatikk, her deltar også 
enkelte personer som har en 
demenssykdom. 

-Ugunstige lokaler gir 
begrensninger til å ha mer 
enn en gruppe av gangen 
-Behov for økt tilbud om 
dagplass samt tilrettelagt 
tilbud om dagplass til yngre 
personer med demens. 
 

-Nye og flere lokaler. 
-Økt bemanning for å øke 
tilbudet til ettermiddagstid 
samt øke tilbudet.  
-Eget tilbud til yngre 
personer med demens. 

5.6 Fleksibel organisering på 
dagsenteret er ikke etablert. 

-Hvordan organisere 
åpningstidene for å få en 
fleksibel løsning for brukerne 
av dagsenteret. 

-Personer med demens 
som bor sammen med 
ektefelle hva gjøres når 
ektefellen skal til 
lege/sykehus ets er det 
behov for avlastning fra 
timer til dager. 

Økt tilbud dag 8.00-20.00 
-«Dropp-inn» 
-Helgeavlastning dag. 
-Avlastning kveld hvis 
pårørende skal på 
møte/sosialt treff. 
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5.7 Avlastning som er pr 2019. 
-Støttekontakt 
-Dagsenter 
-Avlastning institusjon 
 

-Etablert et en fleksibel 
avlastning på dagtid.  
-Få til en økt åpningstid på 
dagsenteret. 

- Kunne ta imot avlasting på 
kort varsel fra timer til dager 
-avlastning i hjemmet 
- Øke antallet plasser for 
avlastning 

Status Utfordringer Strategi og ønsket 
utvikling fram mot 2026 

6.2 Tilrettelagt bolig. 
Mangler botilbud mellom 
hjem og sykehjem 

-Tilpasse tjenesten til hele 
sykdomsforløpet 

- Arbeide for å få boliger som 
er tilrettelagt personer med 
demens og er mellom hjem 
og sykehjem. 

7.0 Velferdsteknologi. 2019 er 
en begynt å ta det i bruk via e-
lås, digitalt tilsyn og annen 
sensorteknologi. 

Ressurser til å få kjøpt inn 
utstyr til velferdsteknologi.  

Få implementert 
velferdsteknologi i hjem hvor 
dette kan øke tryggheten 
hos beboer og pårørende. 
 

8.1 Frivillige. Mangler flere 
samarbeidsavtaler med 
frivillige.  

Hva skal til for å få ett best 
mulig samarbeid med 
frivillige slik at det blir bra 
for alle parter. 

Behov for en koordinator til 
å samordne frivillig arbeid i 
pleie og omsorg. 

8.2 Aldersvennlig samfunn. 
Det er avholdt kurs om 
demens for ca 100 personer, 
butikk og service.  

Hvordan nå ut til  
befolkningen for å 
informere om 
utfordringene personer 
med ulike sykdommer står 
overfor, slik at vi får ett 
mer aldersvennlig  
samfunn? 

-Tydelig merking/skilting 
-Sette ut flere benker 
-Avholde flere kurs om 
demens for personer innen 
butikk/service. 
-Få ett mer synlig 
hukommelsesteam 
-Markering av den 
internasjonale Alzheimer-
dagen 21 september 
 

9.0 Kompetanse. Har avviklet 
kurs i demensens ABC. Flere i 
sykehjemmet tar 
videreutdanning i 
demensomsorg. 

- Hvordan øke kunnskapen 
om demens hos ansatte.     
- Øke kunnskapen om å 
håndtere personer med 
demens ved utagering.  
- Øke kompetansen med 
miljøbehandling. 

- Etterspørre kompetanse. 
- Legge til rette for etter og 
videreutdanning. 
- Fortsette demensens ABC 
med miljøpermen. 
- Få ett opplæringsprogram 
for støttekontakter. 
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11.0 Vedlegg 

Vedlegg 1. Høringsuttalelse Nasjonalforeningen for folkehelsen Fauske demensforening. 

 

 

 

12.0 Oversikt aktuelle lover, forskrifter og føringer 

 

 
      Lovverk 

LOV-1999-07-02-63: Pasient- og brukerrettighetsloven 

LOV-2011-06-24-30: Helse- og omsorgstjenesteloven 

LOV-1999-07-02-64: Lov om helsepersonell 

LOV-2011-06-24-30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 

Forskrifter 

FOR-2010-11-12-1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg 

FOR-2006-12-15-1456: Forskrift til forvaltningsloven 

FOR-2002-12-20-1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

FOR-2016-10-28-1250: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten  

FOR-2003-06-27-792: Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten 

FOR-2011-12-16-1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator 

 

        Føringer 

Demensplan 2020, Helse- og omsorgsdepartementet  

Utgitt: 18.08.2017 IS-nummer: IS-2658 Type: Nasjonale faglige retningslinjer 

Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»  

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. 



31.august – 7. september

Samhandling – mot felles mål Demensplan
Fauske kommune 

2020 - 2026
For et aldersvennlig lokalsamfunn

Kortversjon 

Satsningsområder:

Frivillige:

Det er et behov for å ta vare på den frivillige 
arbeidsinnsatsen ved å få på plass samarbeidsavtaler og 
koordinere oppgavene som gir større forutsigbarhet for 
begge parter.

Demensvennlig samfunn:

Målet med å arbeide for ett demensvennlig samfunn er at 
personer med demens skal møte forståelse, respekt og 
støtte fra grupper i befolkningen de trenger hjelp fra.

Kompetanse:

Ved å øke kompetansen om demens hos ansatte og 
frivillige øker forståelsen av hvordan en kan hjelpe på best 
mulig måte når noen har fått en demenssykdom. 



Satsningsområder:

Boform for personer med demens:
Boforholdene for personer med demens utformes slik at 
uro, aggresjon og frustrasjon dempes. Når sykdommen 
utvikler seg og de ikke kan bo hjemme kan det bli behov 
for tilrettelagt bolig med tilstedeværelse av personell som 
vil være ett mellomledd mellom hjem og sykehjem.
«Hvis en bygger for ungdommen ekskluderer en de eldre, 
bygger en for de eldre inkluderer vi alle»

Velferdsteknologi:

«Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet i helse-
omsorg- og sosialtjenesten. Velferdsteknologiske løsninger 
er med på å skape en tryggere og enklere hverdag både for 
brukere, pårørende og omsorgspersonell. Teknologi kan 
brukes til å løse helt konkrete problemer og dermed møte 
behov brukerne har. Teknologi vil aldri erstatte nærhet og 
omsorg, men være et supplement til disse tjenestene. »

Formål:

Formålet med Demensplan for Fauske er å følge opp 
de nasjonale føringene i Demensplan 2020 som er 
Regjeringens 5-års plan for demensomsorgen i Norge, 
vedtatt 2016.  
Dette er også en kvalitetsreformen sammen med 
reformen - Leve hele livet. 

For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større 
åpenhet rundt demens samt øke kunnskapen om 
demens. 
De vil at det skal utvikles gode, fleksible og tilpassede 
tjenester til personer med demens og deres 
pårørende. 

Hele demensplanen ligger på Fauske kommunes 
hjemmeside. «Demensplan 2020-2026»



31.aubbbbbBoliggBoligust – 7. september

Forebyggende:

Fysisk aktivitet kan fungere som primært forebyggende 
tiltak mot utvikling av demens og sekundært for å hindre 
funksjonsnedsettelse hos personer som allerede har 
utviklet demens.  
Sunne levevaner som å være fysisk aktiv, holde blodtrykket 
nede, unngå å bli overvektig, slutte å røyke samt unngå å 
drikke for mye alkohol bidrar til god helse og kan redusere 
risikoen for demens og andre sykdommer. 
Forebygging av funksjonsfall er av stor betydning for å 
kunne mestre hverdagen best mulig. 
• mot felles mål 

Satsningsområder:

Dagaktivitetstilbud:

Dagaktivitetstilbudet blir tilrettelagt slik at det er plass for 
ulike gruppeaktiviteter til samme tid. 

Utearealet bør være slik at aktiviteter der kan være en 
naturlig del av bruksområdet. Tilgjengeligheten for 
dagsenter og de tilbud de har tilrettelegges slik at flere 
kan benytte dagsenteret. 



Satsningsområder:

Forebygging: 
Legge til rette for tilgjengelige lavterskeltilbud for å 
opprettholde god fysisk aktivitet. Gjennom forebygging, 
sosiale nettverk og teknologi gjøre slik at en kan klare seg 
selv lengst mulig og leve ett mest mulig selvstendig liv. 

Hvordan møte økende antall personer med demens:
Økning av dagtilbud og en tettere oppfølging av personer 
med demens og deres pårørende vil bidra til at personer 
med demens kan bo lengere hjemme. 

Tilbud om kurs/skole til pasient og pårørende:
Pårørendeskole avholdes en gang på år i samarbeid med 
Sørfold og Saltdal. Åpne opp mulighet for å etablere 
brukerskole og samtalegruppe for personer som selv har 
demens samt legge til rette for å opprettholde tilbudet 
om samtalegrupper for pårørende.

Å leve med demens:

Svært mange med demens forteller om en økende 
opplevelse av å føle seg utenfor. De føler at de på grunn 
av sin sykdom gradvis mister tilhørighet til folk rundt 
seg og til samfunnet. 

Utviklingen av demens har gitt dem en følelse av å ikke 
lenger være normale. Personer som selv har demens og 
deres pårørende, har også behov for å vite mer om 
demens. 



+
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Høringsuttalelse til Fauske kommunes Demensplan 2020  —  2026

Kommentarer og tilføyelser til pkt 10.0

Handlingsplan frem mot  2026.

l  Status Utfordringer

2.1.  Forebygging av demens.

2.2. Økt antall personer med

demens.

5.4 Behov for  flere

lavterskeltilbud

5.6 Dagaktivitetstilbud

5.7 Avlastning som er pr  2019

8.1 Frivillige

9.0 Kompetanse

Fauske  02.12.2019

For yret i Fauske demensforening

  

  ("/NM
Nina Tane Hansen

sekretaer

Strategi  og ønsket utvikling fram mot

2026

Legge til rette for skyssordnlnger for

personer med begrenset bevegelighet.

Øke antallet tilrettelagte

institusjonsplasser

Oppfordre til samarbeid mellom

frivillige organisasjoner slik at

eksisterende tilbud opprettholdes og

gjøres kjent og at tilbudene samkjøres.

Åpne for at private aktører som tilbyr

aktiviteter som ivaretar bredde og

variasjon og som også er tilpasset yngre

personer med demens. Gode Øyeblikk

og «Inn på tunet» kan være slike

aktøre. Eventuell plass kan organiseres

gjennom tildelingskontoret på lik linje

med andre aktiviteter kommunen tilbyr.

Øke antallet avlastningsplasser

Utfordre frivillighetssentralen til å

formalisere samarbeidet mellom lag og

foreninger med det formål å samordne

aktiviteter som tilbys fra ulike lag og

foreninger til målgruppa.

Stimulere til rekruttering av faglærte.

Støtte opp rundt kompetanseheving for

tilsatte i tjenesten.

Bedre tilsettings— og arbeidsvilkår.
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Sak nr.   Dato 
028/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 
019/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Detaljregulering for Furnes vest 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 028/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 

 
Vedlegg: 
12.03.2020 Furnes vest 1434953 

12.03.2020 Planbestemmelser Furnes Vest 1434954 

12.03.2020 Planbeskrivelse Furnes vest 11.11.19 1434955 
 
Saksopplysninger: 
 
2. gangs behandling 
 
Valnesfjord Invest AS fremmer revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest. 
Planområdet er på 66,7 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 76, bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. 
Området ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda ca. 1.1 km fra Valnesfjord sentrum. 
Planforslaget er kraftig redusert i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er 
fjernet, samt boligarealer ved Holten er tatt ut. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 



herunder felles leke- og uteoppholdsareal. Det tillates maksimalt 38 boenheter, fordelt på 19 
boligtomter med felles lekeareal i umiddelbar nærhet. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon:  
Plankart i målestokk 1:1000, planbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 27.11.19 - 13.01.20.  
Det er innkommet totalt 11 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter. 
 
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Sametinget, 12.12.2019 
 
Uttalelse vedrørende revidert forslag til detaljregulering for Furnes 
vest, Fauske kommune. 
 
Vi viser til deres brev av 27.11.2019. 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til tiltaket. 
 
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra 1917 er automatisk freda i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Ingen merknad.  
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 13.01.2020 
 
Det vises til revidert planforslag, deres ref. 19/17567. Området BSF1 og 2 er tatt ut, og dermed skjermes viktig tur-
og lekeområder for barn og unge, samt rekreasjonsområde for øvrige. Den vegetasjonsfattige/snaue rygger av 
BSF3 sørvest for 76/199 er riktignok ikke tatt ut, men revidert plan er helt i orden for vår del etter en samlet 
vurdering. 
 
 
Vurdering/anbefaling  



Ingen merknad.  
 
 
Nordland fylkeskommune, 16.01.2020 
 
Uttalelse til revidert forslag - Detaljregulering for Furnes vest - Fauske kommune  
Vi viser til høring av revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for 19 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Planen har vært på høring tidligere og fylkeskommunen uttalte seg til denne 19.06.17. I det reviderte 
forslaget er planområdet redusert i forhold til siste høring.  
Vi beklager at uttalelsen kommer etter høringsfristen.  
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og 
rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  
 
Forholdet til regional politikk  
Så langt vi kan se er området redusert slik at planforslaget i mindre grad fører til omdisponering av verdifullt 
nærturterreng. Dette er vi fornøyd med.  
 
Planfaglig  
Det ville vært en stor fordel om kommunens vurderinger knyttet til endringer av det opprinnelige planforslaget 
hadde kommet tydeligere frem i det oversendte materialet. Det hadde også vært fint om planforslaget lå 
tilgjengelig i Nordlandsatlas.  
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og 
publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig 
ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, 
og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send 
planforslag med sosi-koder til plannordland@kartverket.no.  
 
Kulturminnefaglig  
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått arealdisponering 
ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 
Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene.  
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.  
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Tas til etterretning.  
 
 
Faglig trafikkforum Fauske, 31.01.2020 
 
Merknad til planforslaget Furnes Vest 
FTF mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boenheter, med mindre dette følger med en 
etablering av gang- og sykkelveg. Etablering av 39 nye boenheter vil endre trafikkbildet kraftig. 
Vi minner om at Furnesveien er en skoleveg. Det opplyses også om at skolen og barnehagen i området benytter seg 
av vegen for å komme seg på tur. I tillegg utgjør Furnes et rekreasjonsområde for alle aldersgrupper i bygda. 
Å etablere gang- og sykkelveg vil kunne øke områdets attraktivitet, og bidra til å ivareta trafikksikkerheten. 
Forumet har tidligere behandlet skoleskyss-saker i dette området, konklusjonen har da vært at veien ikke betegnes 
som særlig farlig eller vanskelig. Utbygging av flere boliger vil kunne endre trafikkbildet slik at FTF vil betegne veien 
som særlig farlig eller vanskelig skolevei. 
Forumet mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boliger, med mindre dette følger med en 
etablering av gang- og sykkelveg, og opprusting av kjøreveg. 
 



 
Vurdering/anbefaling  
Tas til etterretning. Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er 
det i planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav 
om utbedringer langs Furnesveien. 
 
Planbestemmelsenes § 6.5: 
 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrende 
tiltak langs Furnesveien. 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 
-          Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 
-          Det må etableres fortau langs hele Furnesveien. 
 
 
Jørn Ansgar Ingvaldsen, Hege Ingvaldsen og Sigbjørn Furnes, 12.12.2019 
 
Vi viser til mottatt høringsdokumenter for forslag til revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest i 
Valnesfjord, datert 27.11.2019.  
 
Anmerkning til punkt 3. Planprosessen: Vi har ikke mottatt innkalling til orienteringsmøtet som ble avholdt 
25.01.2014, og har således ikke fått uttalt oss, eller hatt mulighet for å komme med kommentarer til planlagt 
utbygging av Furnes vest tidligere.  
 
Anmerkning til punkt 6. Beskrivelse av planforslaget:  
Det er i oversikten tegnet inn adkomstvei til ny bebyggelse fra Åkervikveien (inntegnet som SKV2 i planforslaget). 
Åkervikveien som grenser til gårds- og bruksnummer 76/95 og 76/25 er privat vei, og eventuell veirett skal gis av 
eiere av g.nr/b.nr 76/95 (Hege Fredly og Jørn Ansgar Ingvaldsen) og 76/25 (Sigbjørn Furnes). Åkervikveien er ikke 
tilrettelagt for økt trafikk, den er uoversiktlig og bratt samt at veien ikke er av en slik bredde at to biler kan møtes. 
Veien er heller ikke dimensjonert slik at den vil tåle belastningen av flere tunge kjøretøyer daglig.  
 
På vinteren må en ofte ha høyere fart på kjøretøy for å komme seg opp til krysset til Furnesveien. Veien er da også 
mer uoversiktlig på grunn av brøyteskavler. Veien er ikke beregnet for økt trafikktetthet .  
 
Vi har ikke mottatt forespørsel om mulighet for veirett fra utbyggere. En slik henvendelse/søknad vil bli avslått da 
vi ikke ønsker at området skal bli omgjort til boligformål for deretter å kunne etablere bebyggelse. Området vi 
henviser til er som merket av på høringsdokumentet som: BKS4, BLK4 og BFS4. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det i plantegning for området er tegnet inn bebyggelse der hvor vår 
vannledning ligger. Graving/sprenging over tomt 76/95 for tilgang til kommunalt anlegg tillater vi ikke. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
Det er gjort flere endringer av planforslaget etter oriteringsmøtet i 2014. Planforslag er sendt på høring i 
2017 og 2019. 
Øvre del av Åkervikveien ligger innenfor eiendommen 76/2 med regulert bredde på 5 m. Bruk av veien 
er privatrettslig. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer utbedring av Åkervikveien før ny 
småhusbebyggelse kan tas i bruk. 
Det er i planbestemmelsenes § 6.5 lagt inn begrensninger i utbygging av feltet før det gjøres 
trafikksikrende lang Furnesveien. 
Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske 
kommune ved enhet VVA for godkjenning.  



Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. Evt. graving i forbindelse med vann og avløp må 
avtales med grunneier. 
 
 
Kenny Nygård, 03.01.2020 
 
Merknad til Planforslag Furnes vest.  
Vi er i utgangspunktet positive til økt bosetting.  
Det forutsettes imidlertid at Fauske kommune utbedrer en allerede overbelastet vei, hvor det ferdes mange barn 
forut for at boligbygging iverksettes. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 
 
Iris Marie Andersen, 06.01.2020 
 
Jeg er bosatt i Holten i Valnesfjord med barn som går på Valnesfjord skole. Vi ønsker å rette fokus på sikkerheten 
langs barnas skolevei. Per i dag er veien som kjent både uoversiktlig og smal, uten gang felt og god nok vei skulder 
for barna å ferdes på, spesielt når det kommer biler i begge retninger. Fartsgrensen er på 30km, men den blir ikke 
overholdt slik den skal. På vinterstid får vi store snø skavler på hver side av veien, og i sommerhalv året blir det ikke 
kant klippet tilstrekkelig av kommunen. Dette vil si at barn som ferdes på veien er svært utsatt, siden di er vanskelig 
å få øye på. 
Jeg har ytret bekymring rundt dette til skoleledelsen og kommunen før, uten å bli hørt. Når det nå planlegges 
utbygging for Furnes vest med 38 boenheter, vil det bli en økning på rundt 57 stk biler mer som skal ferdes innover 
veien. Det oppleves av meg og flere småbarns foreldre i kretsen som svært problematisk. Når kommunen ikke 
vedkjenner seg problematikken rundt veien som den er i dag, stiller jeg meg kritisk til hvordan vei sikkerheten for 
skolebarna skal bli med den markante økningen av biler som vil komme med denne utbyggingen. Det kreves derfor 
utbedring av veien fra Holten til bruen på Strømsnes med gangfelt slik at barna våre kan ferdes trygt til å fra 
skolen. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5.  
 
 
Karina Furnes, 10.01.2020 
 
Merknader til planforslaget for Fumes vest  
 
Avkjørsel 
Jeg er nærmeste nabo, 76/199, til veistrekningen hvor avkjørsel til byggefelt mot syd 
BKS/BFS, er planlagt. Dette er en vei hvor trafikken er preget av høy fart . Det er meget få som holder fartsgrensen 
på 30 km/t. Veien som ligger i ei bakkehelling har kort frisiktlinje begge veier. Om sommeren er det høye 
gresskanter, om vinteren høye brøytekanter og i tillegg tidvis svært glatt. Det har i årenes løp vært mange 
utforkjøringer på denne veien, heldigvis uten personskade. Plantegningene viser at rekkehusene blir liggende nært 
veien helt ned. Dette vii medføre at sikten blir ytterligere redusert. I følge planene skal ca 50 biler benytte seg av 
denne avkjørselen. Slik den er tenkt plassert vii det kunne føre til mange farlige situasjoner . Her må både 



kommunen og vegvesenet på befaring før avgjørelser ska I tas ifm denne. 
 
Furnesveien 
 
Veien blir pr i dag brukt av mange, både til fots, på sykkel og på spark. Selv med 30 km/t fartsgrense oppleves den 
som trafikkfarlig. Med ei så stor boligutbygging som planen viser vil trafikken øke betraktelig. Det vii bli økt 
tungtrafikk på veien under utbygging og større persontrafikk etter utbygging. På plantegningen er det tegnet inn 
fortau på en liten del av 
Furnesveien.  Det forutsette at hele veien blir oppgradert  med gang og sykkelvei og at arbeidet med dette må  
være ferdig før utbygging starter. 
Barns interesser/uteområder 
 
Undersøkelser viser at det er nærturområdene som blir brukt mest av folk flest. Dette forutsetter at arealene er 
store nok og egnet for ulik lek på ulike årstider. De må kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for 
samhandling mellom barn, unge og voksne. Det er viktig å ikke bare tenke tilrettelagte  lekeplasser, men også ta 
vare på og tilrettelegge områder  for  uorganisert  aktivitet. 
  
Haugen vest for 76/199 har i årtider vært brukt til bål/ grillplass, rekreasjon og friluftsområde for beboere i 
området. Haugen består av fjell, og formasjonen er lang og smal med bratte skrenter på begge sider. I følge planen 
er det tenkt plassert frittliggende eneboliger + garasjer på toppen av haugen. Dette vil medføre at denne unike 
plassen blir ødelagt og beboere i området blir fratatt et sted hvor naturen selv har lagt til rette for rekreasjon og 
flotte naturopplevelser. I planene er det ikke klargjort at behovet for boliger her tilsier at viktige nærmiljøområder 
skaI bygges ned. En ser heller ikke at det er gjort 
vurdering av konsekvensene for landskap og nærmiljø av a legge boliger på 
vegetasjonsfattige/snaue rygger i omradet. 
 
I 2014 sa daværende Jan Erik Johansen ved enhet plan/utvikling Fauske at det var gitt klar beskjed at ved en evt. 
utbygging ble det ikke aktuelt å plassere hus/garasjer på haugen. 
Dette for bade a kunne videreføre bruken av denne plassen og samtidig bevare estetikken rundt området. 
 
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse til detaljregulering for Fumes vest i Fauske under 
planfaglige mangler datert 16.06.17. 
 
«en utbygging av denne delen (haugen vest for 76/199) vil medføre en vesentlig reduksjon av områdets verdi som 
nær turområde . Gjenværende friområde fremstår som et restareal som i begrenset grad vil være egnet til lek og 
uteopphold. Fylkesmannen vil kunne anse at denne mangelen er rettet opp om haugen som ligger vest for 76/199 
tas ut av planene» 
 
Oppsummering 
 
Hele furnesveien må oppgraderes, og gang og sykkelvei må videreføres helt fram til gamle riksvei og kobles på der. 
Dette må være ferdigstilt for oppstart av evt. utbygging. 
Haugen vest for 76/199 må bevares i sin helhet som friluftsområde. 
 
Jeg håper at antall boenheter i disse planene blir betraktelig redusert. En så stor fortetning på et lite areal vil ta 
bort det landlige preget av omradet. I tillegg er det viktig a bevare de flotte naturområdene som finnes her, ikke 
bare for oss som bor her i dag men for etterkommere og nye generasjoner. 
 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Angående avkjørsel. Furnesveien er en kommunal vei og det er Fauske kommune som er høringspart i 
forhold til etablering av ny kryss/avkjørsler. Fauske kommune har vært flere ganger på befaring i 
området. Det er i plankartet lagt inn hensynsone for frisikt mot Furnesveien. Planbestemmelsenes § 5.1: 
Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over veibanen. 



 
Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5: 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrede tiltak 
langs Furnesveien. 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 
-          Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 
-          Det må etableres fortau langs hele Furnesveien. 
 
I kommuneplanens arealdel er store deler av områdene avsatt til boligformål. Planforslaget er kraftig 
redusert i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er fjernet, samt boligarealer 
ved Holten er tatt ut. Et viktig friluftsområde er dermed bevart. 
 
Barns interesser er hensyntatt i planleggingen. Planforslaget har vært på høring hos barnas representant 
med gode tilbakemeldinger. Det er nær tilgang til friluftsområder for ny og eksiterende bebyggelse, 
samt uteoppholdsareal og felles lekeplasser i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Fauske kommune har fått opplysninger fra grunneier om at haugen vest for 76/199 kun har vært brukt 
som bål/grillplass for familien tilhørende 76/2. Arealet på toppen av haugen er avsatt til felles vei 
(f_SKV3) med tilhørende snuhammer. På vestsiden er det lagt et friareal som sikrer adkomst til 
uteoppholdsarealet BUT1. Regulert byggegrense langs SKV3 resulterer i at bolig/garasjer må plasseres 
på kanten av haugen, der terrenget begynner å skrå nedover. Dvs. at ingen bygninger kan etableres 
direkte på haugen. 
 
Fylkesmannens tidligere uttalelse var basert på utbygging av Holten, der deler av området blir benyttet 
til friluftsaktiviteter. Rådmannen vurderer at boligfortettingen innenfor det forslåtte planområdet er i 
tråd med rammene gitt i kommuneplanens arealdel og at det er tilfredsstillende tilgang til 
uteoppholdsareal, lek og friluftsområder for nåværende og fremtidige beboere. 
 
 
Morten Andre Løkås og Katja Helene N. Løkås, 04.01.2020 
 
MERKNADER FOR PLANBESKRIVELSE FOR DETAUREGULERINGSPLAN FOR 
FURNES VEST, FAUSKE KOMMUNE 
Vi kjøpte huset i oktober 2013 i et område som ikke hadde så tett bebyggelse. Vi så ikke for oss at det 
skulle bli så mange boliger i nærområdet 
Vi er alvorlig bekymret til så mange boliger på grunn av den økte trafikktettheten. Furnesveien er 
smal og uoversiktlig og den mangler fortau. 
Hvis dette prosjektet blir realisert vil trafikktettheten øke betydelig. 
Fartsgrensen på veien er 30 km/t, men fartsnivået er mye høyere. 
Det har vært mange nestenulykker i bakkene på begge sider av eiendommen vår. Bakketoppen er 
uoversiktlig fra begge sider. 
Det vil bli stor økning av myke trafikanter, mange av dem barn. Det må iverksettes tiltak for å sikre 
dem. 
Furnesveien vil også få særdeles stor belastning i byggeperioden på grunn av anleggstrafikken. 
Det er i plantegningen tegnet inn fortau langs Furnesveien i reguleringsplanen. 
Dette må videreføres til Furnesstrand og til Skaft for at veien skal bli trafikksikker 
Vi krever derfor at hele Furnesveien må utbedres før byggingen tar til og at det bygges fortau fra 
krysset ved Furnesstrand og helt til Skaft. 
Hensynet til trafikksikkerhet må Fauske Kommune ta ansvar for. 
 



Vurdering/anbefaling  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 
Heia velforening v/Gudny Hegge, 09.01.2020 
Vi har følgende kommentar:  
Heia Velforening i Valnesfjord regner med at Fauske kommune, hvis utbygging realiseres, tar ansvar for nødvendig 
tiltak hva angår infrastruktur før utbygging settes i gang. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Med bakgrunn i tilbakemeldinger angående trafikkforholdene langs Furnesveien er det i 
planbestemmelsene lagt begrensninger/rekkefølgekrav for etablering av boligbebyggelse med krav om 
utbedringer langs Furnesveien jfr. § 6.5. 
 
Sigbjørn Furnes, 13.01.2020 
 
Oppmåling er nu ok. Når det gjelder utbygging mener jeg det samme som sist. Sigbjørn Furnes. 
Svar på Høring – Forslag til detaljregulering for Furnes Vest  
Jeg var ikke klar over, eller informert om møtet som har vært avholdt i januar 2014. Første informasjon om dette 
var ved mottak av høringsdokumenter fra Fauske Kommune.  
Ut i fra plantegninger ser det for meg ut som om at oppmåling av tomtegrensen for min eiendom, 76/25 ikke er 
korrekt. Jeg ønsker derfor at Fauske Kommune for deres regning foretar korrekt oppmåling før videre 
saksbehandling av detaljregulering av områder som grenser til eiendom 76/25.  
Jeg vil ikke godta graving eller sprenging på/over min eiendom for evt. påkobling til kommunale anlegg.  
Åkervika består i dag av spredt og landlig bebyggelse - eneboliger. En utbygging i slik stor skala som skissert i 
høringsdokumentet passer ikke inn med øvrig bebyggelse og ønskes derfor ikke. Jeg henviser spesielt til området 
merket som, BKS3 og nye boliger tegnet inn i området merket BFS3.  
I tillegg er Åkervikveien (merket SKV2 i plantegning) privat vei, og eies av gnr./bnr. 76/25 og 76/95 i fellesskap. I 
krysset Åkervikveien/Furnesveien er det uoversiktlig, og spesielt på vinteren med høye brøyteskavler. Veien er smal 
og svingete, og det er ikke plass til at to biler kan møtes. Jeg gir ikke tillatelse at det skal være flere boenheter som 
benytter Åkervikveien som adkomstvei. 
 
Vurdering/anbefaling  
 
Det er gjort flere endringer av planforslaget etter oriteringsmøtet i 2014. Planforslag er sendt på høring i 
2017 og 2019. 
Øvre del av Åkervikveien ligger innenfor eiendommen 76/2 med regulert kjørebredde på 5 m. Bruk av 
veien er privatrettslig. Det er rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer utbedring av Åkervikveien 
før ny småhusbebyggelse kan tas i bruk. I plankartet er det lagt inn hensynsone for frisikt mot 
Furnesveien. Planbestemmelsenes § 5.1: Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som 
er høyere enn 0,5 m over veibanen. 
Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske 
kommune for godkjenning.  
Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. Evt. graving i forbindelse med vann og avløp må 
avtales med grunneier. 
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FURNES VEST PLAN ID 

2015004 

 

 
Siste behandling i Planutvalget dato:  

 
Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte dato:  

Under K. Sak nummer:  
 
 
 

formannskapssekretær 
 

 
 

PLANBESTEMMELSER 
 

 
§1 GENERELT 

 
1.1 Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 39 boenheter med tilhørende 

veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
1.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med ID 2015004. Planen omfatter helt eller delvis 

eiendommene gnr. 76 bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. Området grenser mot eiendommene gnr. 76, bnr. 3, 8, 

24, 59, 123, 131, 168, 169, 187, 200, 236, 237, 341, 366 og 367. 

 
1.3 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan‐ og bygningsloven §§ 12‐5 og 12‐6: 

 
§12‐5. Nr. 1 ‐ Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1‐5 

Lekeplass f_BLK 1‐4 

Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2  
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Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

Naustområde BUN 
 
§12‐5. Nr. 2 ‐ Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg SKV 1‐3 

Fortau o_SF 

Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT1‐12 
 
§ 12‐6. Hensynssoner 

Frisikt 
Ras‐ og skredfare 
 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
§ 2.1 Utomhusanlegg 

Utomhusanlegget skal gis god utforming med god arkitektonisk kvalitet.  

 

§ 2.2 Universell utforming 

For atkomst gjelder krav til universell utforming fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK).  

 

§ 2.3 Avfallshåndtering 

Avfallshåndtering skal integreres i bebyggelsen innen planområdet. Dette skal vises i utomhusplanen. 

§ 2.4 Avkjørsler 

Avkjørsler fra Furnesveien til tomtene er markert med piler på plankartet. Mindre justeringer av 
plassering kan avklares i rammesøknad. 
 
§ 2.5 Byggegrense 
 
Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den sammenfallende med formålsgrensen. For øvrig gjelder Plan og 
bygningslovens bestemmelser i forhold til minimumsavstand til naboeiendom, med mindre annen privatrettslig 
avtale foreligger. 

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1‐5 

 

Her tillates det etablering av eneboliger i 2 etasjer. For BFS1 og BFS4 kan det etableres tomannsboliger med 
opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal på 35 m2 pr boenhet. 
 
§ 3.1.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært legges 

slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 
 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 

 

§ 3.1.2 Garasje 
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Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 
 

§ 3.1.3 Byggehøyder 
 

Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

  
 

§ 3.1.4 Utnyttelsesgrad 

Maksimal utnytting er 25-30% BYA for hver tomt. Her inngår parkering. Alle 

bygninger på tomten inngår i beregningen. 

 

§ 3.1.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass.  
 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 
Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 
 

§ 3.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1‐5 
 

Her tillates det etablering av eneboliger, tomannsboliger, kjedet tremannsboliger eller firemannsboliger. 
Bygninger kan etableres med opp til 2 etasjer. Innenfor området skal det tilrettelegges for uteoppholdsareal 
på 35 m2 pr boenhet. 

 
Område Maks antall boenheter 

BKS1 4 

BKS2 8 

BKS3 3 

BKS4 8 

BKS5 4 

 
 

§ 3.2.1 Fasader og utforming 

Plassering av boliger skal tilpasses omgivelsene og terrenget lokalt. Bebyggelsen skal primært 

legges slik at største lengde følger koteretningen og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres 

mot fjorden. 
 

Bygningene kan utføres med flatt tak, pulttak eller ha saltak med minimum 18 grader takvinkel. 

Ny bebyggelse skal oppføres i forhold til regulert byggegrense. Dette gjelder også for nybygg dersom 

eksisterende bygning blir totalskadd. 
 

 

§ 3.2.2 Garasje 

Frittstående garasje på boligeiendommen kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  

Enebolig: garasjen kan ha et bebygd areal (BYA) på maksimalt 60 m2 og skal tilpasses bolighuset. 

Tomannsbolig/tremannsbolig/firemannsbolig: det kan settes opp garasjerekke på maksimalt 140 m2. 

 
§ 3.2.3 Byggehøyder 
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Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m målt fra 
gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og pulttak er maks gesimshøyde 8 m målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal maks være 5,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig terreng.  

 
§ 3.2.4 Utnyttelsesgrad 

Maks utnytting er 35 % BYA for hver tomt. Her inngår bakkeparkering. Alle bygninger på tomten inngår 

i beregningen. 

 
§ 3.2.5 Parkering 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 1 

 

 
§ 3.3 Lekeplass f_BLK 1‐4 

Lekeplassene skal betjene de tilliggende boligene. 

På lekeplassene kan det settes opp lekeapparater. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 

nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 
§ 3.4 Uteoppholdsareal f_BUT 1‐2 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. På 

områdene skal det drives skjøtsel av vegetasjonen. 

 
§ 3.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 

Eksisterende pumpestasjon. Bygning for tekniske anlegg kan settes opp. Bygningen skal tilpasses 

omgivelsene og terrenget lokalt i utforming og materialbruk. Arealene skal såes/plantes til. 

 

§ 3.6 Naust BUN 

Området er avsatt til eksisterende naust. Maks mønehøyde er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig terreng. 
Maksimal tillatt BYA = 40 m2. Maksimal bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning. Det tillates vindu. 
Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. 

 
 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
§ 4.1 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV 1 omfatter eksisterende vei (Furnesveien). Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet 

f_SKV2 og f_SKV3 er privat felles adkomstveier syd for Furnesveien og betjener frittliggende- og 

konsentrert småhusbebyggelse. Veiene skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

f_SKV4 (Åkervikveien) er privat felles adkomstvei syd for Furnesveien og betjener eksisterende og 

ny frittliggende småhusbebyggelse. Veien skal opparbeides med de mål som er angitt på 

plankartet. 
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§ 4.2 Fortau o_SF 

Fortauet går langs Furnesveien og skal opparbeides med de mål som er angitt på plankartet. 

 
§ 4.3 Annen veigrunn ‐ tekniske anlegg SVT1‐12 Arealene benyttes til fylling/grøft/skjæringer. Kan 

tilsåes/plantes til. 
 

 
§ 5 HENSYNSSONE 

 

§ 5.1 Frisikt 

Innenfor området benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over veibanen. 

 
§ 5.2 Ras‐ og skredfare 

Innen området kan det ikke utføres terrenginngrep uten nærmere geoteknisk analyse i forhold til at det 

er registrert kvikkleire i området. 
 

 
§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§ 6.1 Utbygging 

Ved søknad om rammetillatelse eller ved ettrinns søknad skal det legges ved utomhusplan som viser 

plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering 

og beplantning. Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. Det er ikke tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig opparbeiding 

av kjørevei, lekeplass, vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

 

 

§ 6.2 Kommunaltekniske arbeider 

Planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes til Fauske kommune 
For godkjenning. En godkjent VA-plan skal foreligge før det gis byggetillatelse. I tillegg skal det foreligge 
innmålt digitalt kartverk over VA-ledninger, vei og gatelys med kabling. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse og/eller ferdigattest gis. 
 

§ 6.3 Automatisk fredede kulturminner 

Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet 

stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. Lov om kulturminner § 8, 

2. ledd. 
 
§ 6.4 Ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse 
Før nye boliger innenfor BKS2, BKS3, BKS4  og BKS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Atkomstvei f_SKV2, herunder snuhammer. 

- Felles lekeareal f_BLK2 
 
Før nye boliger innenfor BKS1 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK1 
 

Før nye boliger innenfor BFS2 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 
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- Atkomstvei f_SKV3, herunder snuhammer. 
 

Før nye boliger innenfor BFS5 kan tas i bruk skal følgende være etablert: 

- Felles lekeareal f_BLK3 

- f_SKVA4 skal være opparbeidet med bredde og struktur i henhold til plankartet. 
 
§ 6.5 Tiltak på Furnesveien 
Det tillates etablering av opptil 6 boenheter innenfor planområdet før det må gjøres trafikksikrede tiltak langs 
Furnesveien. 
 
Før det kan etableres mer enn 6 boenheter skal følgende være utført: 
 

- Furnesveien skal ha en kjørebredde på minimum 5 m. 

- Det skal etableres fortau langs hele Furnesveien. 
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1 Sammendrag 
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 19 boligtomter med maksimalt 38 boenheter med 

tilhørende veiadkomster, i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Valnesfjord Invest AS, Nesveien 8, 8215 Valnesfjord.  

2.3 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale skal inngås mellom Fauske kommune og utbyggeren. 
 

2.4 Krav om konsekvensutredning? 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 
 

3 Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert og meldt berørte parter 28.07.2012 med frist 01.09.2012. 
 

Det er mottatt 5 merknader i forbindelse med oppstartannonseringen. Det er senere mottatt fire 

supplerende merknader. Disse behandles videre slik: 

 

1. Karina Furnes 

Furnesveien er skiltet med 30 km/t. Veien er gitt en noe større bredde enn i dag. Det er regulert 

inn fortau på nordsiden av veien. 

 

2. Sametinget 

Tas til orientering. 
 

3. NVE 

Grunnundersøkelser er foretatt for områdene mellom Furnesveien og sjøen. Sydvestre del av 

planområdet har dårlige grunnforhold og er derfor ikke regulert til bebyggelse.  
4. Statens veivesen 

Tas til 

orientering. 
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5. Nordland fylkeskommune 

Tas til orientering og relevante punkter medtas i denne planbeskrivelsen. 
 

Innkalling til åpent orienteringsmøte ble sendt 14.01.2014 berørte eiere og naboer. Møtet ble holdt 

25.01.2014 i Valnesfjord båtforenings lokale på Skaft, Furnes. Det møtte 7 personer i tillegg til 

forslagsstiller og plankonsulent. Referat ble sendt samtlige til stede. Det ble bedt om kommentarer 

innen 07.02.2014. 

 
6. Åpent orienteringsmøte 

Utbygging til boligområde følger kommuneplanen. 
 

7. Lokalisering og utforming av kryss med Furnesveien 

er vurdert nærmere. Den foreslåtte plassering i planforslaget finner vi som den mest trafikksikre 

løsningen. 

 
8. Jernbaneverket 

 
 

Tas til orientering. 
 

9. Hermod Moursund 

Som kommentar til pkt. 6 over. 
 

10. 10 Idar Hunstad og Hermod Moursund 

Tas til etterretning. 

 
For øvrig følges plan‐ og bygningslovens generelle krav til medvirkning i planprosesser. 

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Vekt på avvik fra overordnet plan) 
 

4.1 Overordnede planer 

• Fylkeskommunale planer 
 

Fylkesplan for Nordland. 2013‐2025 Regional plan. 
 

Planen definerer mål, strategier og arealpolitiske retningslinjer for utviklingen i Nordland. Av særlig 

betydning for reguleringsplan for Furnes Vest er dissepunkter: 

 

o 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

o l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann skal 

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 

vannmiljøplaner. 

o m) Kommunene skal i sin plan‐ og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for dagens 

og framtidas behov. 

o n) Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 

områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR‐områder. 
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• Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanens arealdel 2018‐2030 ble vedtatt av kommunestyret 06.04.2018.  
Planområdet ligger i et område avsatt til boligbebyggelse. 

 
Blant punkter i bestemmelsene som får virkning for dette planområdet trekkes frem: 

o § 9.1 a Generelt 
Innenfor en sone på 50 m fra sjø […] målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

høyvann/flomvannstand tillates ikke tiltak som kommer inn under Pbl §§ 81, 84, 86a, 86b og 

93 samt fradeling til ny bolig‐, ervervs‐, eller fritidsbebyggelse med mindre tiltaket inngår i en 

reguleringsplan […]. 

o § 9.4 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal synliggjøres i planen. Det vises til RPR, se pkt. 4.5 nedenfor. 

 

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringsplanen gjelder del av felt B37 og B38. 

 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger ikke detaljreguleringsplan for området. 
 

4.3 Temaplaner 

Området inngår ikke i kommunens temaplaner.
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

Relevante forhold er: 

 
5. Krav til fysisk utforming 

 
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

 
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 

 

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 

Dette forutsetter blant annet at arealene: 

 

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulikeårstider 

 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 

 
c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.  

d.  Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er 

i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 

skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 

lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 

nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
5.1 Beliggenhet 
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Figur 2. Furnes ligger på nordsiden av Valnesfjorden, sydvest for Strømsnes. Planområdet er markert med rødt.  
 

Planområdet ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda.  Planområdet er på 66.7 da. 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter en del spredt boligbebyggelse og en større del ikke bebygget mark, med 

etablerte adkomstveier. 

 
Mellom Furnesveien og sjøen er partier tidligere dyrket mark, delvis gjengrodd med bjørketrær og 

kratt. Strandsonen er i hovedsak ubebygget. 

 

5.3 Stedets karakter 

Området har spredt boligbebyggelse mellom vegetasjon av løvtrær og åpnere partier. 
 

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap, solforhold og lokalklima 

Området ligger i sydvendt, skrånende, kupert terreng. 
 

Her er gode solforhold. Her er et godt lokalklima. 

De ubebygde deler av terrenget er delvis skogkledd, delvis lyng‐ og mosekledd berg. 
 

• Estetisk og kulturell verdi 
 

Områdene markerer seg ikke med spesielle estetiske eller kulturelle verdier. 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Her er ingen registrert kulturminner. 
 

5.6 Naturverdier 

 Naturmangfold 
 

Ved søk i Naturdatabase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase og 

http://artskart.artsdatabanken.no vises ingen observasjoner av nær truede arter i planområdet: 

 

Det er ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 

naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 

Det er bjørkeskogskledde og spredte granplantede partier innenfor planområdet. Her er vegetasjon 

typisk for tidligere landbruksområder/ beiter som nå er gjengrodd av tett løvskog. 

 

Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte/truede naturtyper. 
 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Innenfor planområdet er det ingen rekreasjonsområder. 

 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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5.8 Landbruk 

Området benyttes ikke til landbruk. 
 

5.9 Trafikkforhold 
 

5.9.1 Kjøretrafikk 

Furnesveien er hovedadkomst fra Fv 530 og Rv 80. Furnesveien er asfaltert kommunal vei. Øvrige 

adkomstveier innenfor området er private grusveier. 

 

Det foreligger ingen ÅDT registrering. 
 

Furnesveien har en bredde på ca. 5 m – 6 m.  Veien er skiltet med fartsgrense på 30 km/t. Det er en 

rekke direkte avkjørsler til boliger fra veien. Her er ikke fortau. 

 

5.9.2 Parkering 

Parkering skjer innenfor hver enkelt tomt. 

 

5.9.3. Gang- og sykkeltrafikk 

Her er ingen fortauer eller egne gang‐ og sykkelveier innen planområdet. Furnesveien har partier 

med dårlig sikt slik at veien er skiltet med 30 km/t for å sikre trafikantene. 

 

5.9.4. Kollektivtilbud 

Valnesfjord har et godt kollektivtilbud med flere daglige avganger for buss og tog. 
 
5.9.5 Ulykkessituasjon 

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) 

tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 

 

Internettjenesten vegdata.no er benyttet. Her er ingen registrerte ulykker. 
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Figur 3. Trafikkulykker. Oversikt fra Statens Vegvesens kart. Grønne punkt markerer eventuelle registrerte ulykker. Ingen 

ulykker. 

 

5.10 Barns interesser 

Planområdet ligger i et delvis ubebygget område, men det er ingen spesielle aktiviteter for barn i 

området. Det er avsatt lekeområder knyttet til hvert utbygningsområdet med krav til opparbeidelse før 

boliger tas i bruk. 

 

5.11 Sosial infrastruktur 
I sentrum av Valnesfjord (ca. 1 km fra planområdet) ligger det en dagligvarebutikk og to spisesteder. I 

tillegg er det etablert treningssenter og en frisørsalong. 
 

Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall ligger på Løkås, ca. 2 km fra planområdet. 

Det er to barnehager i bygda, én på Løkås og én på Stemland. 

På Skaft, ved Furnes, ca. 500 m vest for planområdet, er det småbåthavn. Her er det også møtelokale 

for Valnesfjord båtforenings lokale. 
 

 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Selve utbyggingsområdet er forholdsvis flat og vil i liten grad by på utfordringer ift. tilgjengelighet for 
alle. Adkomstveier har stigning og er lite egnet til rullestolbrukere. 

 
5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 
 

 

Figur 4. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
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Det kommunale ledningsnettet følger ikke Furnesveien. Vann‐ og avløpsledninger samt spillvann 

ligger i samme trasé. 

 

Avløp pumpes til renseanlegg ved Skaft. Det er pumpestasjon nede ved sjøen i østre del av 

planområdet. 

 

Hovedledningene for vann og avløp er begge 160 mm PVC‐ledninger. Spillvannsledning er 125 mm PVC‐

ledning.
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Figur 5. Midtre område. Vann‐ og avløpsnett. Fauske kommune. Enhet VVA 25.10.2013. 
 

• Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
 

Kraftforsyningen håndteres av Indre Salten Energi, ISE Nett. Det er to nettstasjoner i området. TK730 

like utenfor østre del av området og TK768 like utenfor vestre del av området. 

 

Her er ikke krav om alternativ energikilde, fjernvarme el.l. 
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5.14 Grunnforhold 

Rambøll Norge AS har utført grunnundersøkelser innen planområdet. Notat datert 14.11.2014 og 

09.12.2014 oppsummerer registreringene: 

Nord for Furnesveien er det mye fjell i dagen. Her anses det ikke å være grunnforhold som gir 

vanskelige fundamenteringer eller andre utbyggingsproblemer. 

 

Vestre, nedre område er generelt preget av mye bart fjell. Sonderingene tyder ellers på lite løsmasser 

over fjell. Disse består av bløt og middels fast leire med enkelte gruskorn. Stedvis er det observert 

skjellrester og siltlag i prøvene. Det er avdekket kvikkleire i punkt 116 i dybde 4‐5 m. Punkt 116 ligger 

helt nede ved strandsonen. På kart har Rambøll angitt hvor utbygging kan skje uten risiko for 

utglidning. 

 

Østre, nedre område er også preget av mye bart fjell og lite løsmasser over fjell. Det er ikke påtruffet 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale på området. Det er heller ikke kvikkleiresoner ovenfor dette 

området som kan skape fare. Prosjektet er således ikke utsatt for skredfare. 

 
 

Figur 6. Grunnundersøkelse område 1, syd for Furnesveien, vestre del. Borepunkt 116 og 117 har påvist kvikkleire. Rambøll 

anbefaler at det skraverte området kan bebygges uten risiko for kvikkleireras. Notat fra Rambøll 09.12.2014.
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Figur 7. Grunnundersøkelse område 2, syd for Furnesveien, østre del. Borepunkt 210 og 211 viser lite løsmasse over fjell. 

Her er ikke funnet risiko for kvikkleire. Notat fra Rambøll 14.11.2014. 

 

5.15 Støyforhold 

Planområdet er ikke belastet med støy. 
 

5.16 Luftforurensing 

Området har god gjennomlufting og her er ikke luftforurensning annen enn fra beskjeden mengde 

biltrafikk, som gir ubetydelig forurensning her. 

 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Analysen viser at det er et fareområde med kvikkleire som ikke bør berøres av byggeområdene. De 

øvrige registrerte punktene vil ikke kreve tiltak. 

 

Det vises ellers til ROS‐analysen, pkt. 8.10. 
 

5.18 Næring 

Det er ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet. Det er ingen bebyggelse benyttet til 

næringsformål innenfor planområdet. 

 

 

5.19 Analyser/ utredninger 

Rambøll Norge AS har foretatt grunnundersøkelser. Det er for øvrig ikke foretatt nærmere analyser 

eller utredninger.
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planen legger til rette for boligbebyggelse, for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert 

småhusbebyggelse. Planområdet omfatter både eksisterende bebyggelse og planlagt ny bebyggelse. 

Furnesveien inngår i planen for den delen av veien som ligger innenfor områdene. 

Det er regulert inn leke‐ og uteoppholdsareal mellom boligfeltene. Det er også regulert inn en grønn 

sone som uteoppholdsareal langs sjøen. Byggegrensen mot sjøen følger i hovedsak bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel, § 9.1a, med krav om 50 m ubebygget areal mot sjø og vassdrag. 

 

I sydvestre del av planområdet, mot sjøen er det registrert kvikkleire i grunnen. Området er regulert 

inn som faresone og inngår i uteoppholdsarealet mot sjøen. 

 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

§ 12‐5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg 
 

Områdene omfatter både eksisterende småhus og planlagte nye frittliggende småhus. Det 
legges til rette for eneboliger, men her kan også oppføres flermannsboliger. 
Det legges til rette for to‐ og flermannsboliger i to etasjer.  
Utnyttelsesgrad er inntil 35 % BYA. 

 

 Uteoppholdsareal f_BUT 
 

Uteoppholdsarealene er felles for boligområdene. Uteoppholdsarealer tillates ikke inngjerdet. 
 

 Lekeplass f_BLK 
 

 Lekeplassene er felles for boligområdene. Lekearealene tillates ikke inngjerdet bortsett fra 
nødvendig sikring mot trafikkarealer. 

 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg o_BKT 
 

Området omfatter kommunal pumpestasjon nær sjøen. 

 
 Energianlegg BE 
 Området er avsatt til energianlegg for ny bebyggelse i området. 

 
 Naustområde BUN 
 Området er avsatt til eksisterende naust.  

 
 

 
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
 Kjøreveg SKV1‐4 

o_SKV omfatter den eksisterende Furnesveien gjennom planområdet. Avkjørsler til eiendommene er 

angitt med piler. Den regulerte veibredden fortsetter samme veibredde og fortau som for   

gjeldende reguleringsplan øst for dette planområdet. 
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Veien omfatter også ny vei i sydvestre del av planområdet. Veien betjener nytt felt for konsentrert 

småhusbebyggelse. Veien avsluttes med snuhammer. 

 
f_SKV 1 omfatter ny vei i sydvestre del av planområdet. 
f_SKV2 og f_SKV3 omfatter ny vei syd for Furnesveien og betjener totalt 13 boligtomter. 
f_SKV 4 omfatter eksisterende vei i sydøstre del av planområdet. Her inngår også et mindre nytt veistykke. 
Veien betjener eksisterende og nytt felt for frittliggende småhusbebyggelse.  

 
 

 Fortau o_SF 
 

o_SF omfatter nytt fortau langs Furnesveien innenfor planområdet. Fortauet er lagt på nordsiden av veien. 

Dette er fortsettelsen av planlagt fortau østenfor. 

 

 Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT 1‐12 
 

Formålet omfatter flere felt langs veiene for anlegg av grøft/snøopplag. 
 

§ 12‐6. Hensynssoner 
 
 Frisikt 

 
For veikryss mot Furnesveien er det angitt frisiktsoner i h.h.t. Vegnormalen fra Statens vegvesen. 

 
 Ras‐ og skredfare 

 
Et område nærmest sjøen i sydvestre del av planområdet har kvikkleire. Dette er markert på 

plankartet som område for kvikkleire. 

 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde og plassering 

Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer, dvs. maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 8,5 m. 

Garasje kan oppføres med maks mønehøyde 5.6 m over gjennomsnittlig terreng. 

 

Boligenes møneretning bør følge terrenget, og gavlfasade skal som hovedregel ikke eksponeres mot 

fjorden. 

 

Bygningene kan utføres med flatt tak for å bygge minst mulig i høyden eller ha saltak med minimum 18 

grader takvinkel. 

 
6.3.2 Grad av utnytting, antall boliger 

Områdene for spredt småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 25 % - 30% BYA. Her 

tillates det eneboligbebyggelse og i enkelte områder tomannsboliger. 

 

Områdene for konsentrert småhusbebyggelse har en maksimal utnyttelse på 35 % BYA. Dette gir 

anledning til rekkehus med to eller flere boenheter. 
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Samlet innen planen vil det kunne oppføres inntil 42 nye boenheter. 
 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det ønskes å holde et åpent preg på områdene med spredt boligbebyggelse. Området i vestre del 
nedenfor Furnesveien, mot sjøen, har fall mot syd. Her vil være en tettere bebyggelse, men med gode 
uteområder og god utsikt mot syd og mot sjøen. 

 

Generelt er her er gode sol‐ og vindforhold. Det vil være gode uteoppholdsarealer på bakkeplan og i 

tilstøtende områder. 

 

 

6.5 Parkering 

Krav til parkering er angitt i planbestemmelsene. 
 

Parkeringsplassene etableres på samme eiendom som aktuell bygning enten som garasje eller åpen 

parkeringsplass. 

 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Krav    

Boligparkering Pr. boenhet 1,5 0 
 

 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 

El‐kraft, vann og avløp tilknyttes anlegg inntil utbyggingsfeltene, se pkt. 5.13 foran. 
 

ISE Nett AS anser det som naturlig å forsyne boligene fra de to eksisterende nettstasjonene, rett 

østenfor og rett vestenfor planområdet. Trafoene i stasjonene må byttes, og muligens også bytte 

selve nettstasjonene til større stasjoner. 

 
 

6.7 Trafikkløsning 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Adkomst til sydøstre del av planområdet vil være fra Furnesveien og eksisterende vei ned mot sjøen. 
 

Adkomst til sydvestre del av planområdet vil være fra Furnesveien og ny vei ned mot sjøen og ny vei 

langs toppen av knausen mot syd. 

 

Furnesveien er skiltet til 30 km/t på grunn av mange avkjørsler og krevende høyde‐ og sidekurvatur. 

Antallet biler er imidlertid beskjedent. Ved anlegg av fortau på nordsiden av Furnesveien vurderes 

derfor dagens praksis som akseptabel. 

 

6.7.2 Utforming av veger 

Furnesveien er regulert til en bredde på totalt 13,0 m: 6,0 m kjørebane, fortau på 3,0 m og med 

tillegg på 2,0 m på hver side forgrøft/snøopplag. 

 

Nye adkomstveier er gitt en bredde på 5,0 m med tillegg på 1,5 m grøft/snøopplag på hver side. 
 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
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Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse og eller ferdigattest gis for det enkelte område. 

  

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Tilgjengeligheten er god, som beskrevet under pkt. 5.9.3. 

Reguleringsbestemmelsene krever ikke sykkeloppstillingsplasser. 

 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Nye adkomstveier er planlagt som offentlige veier. Eksisterende offentlige kjøreveier inngår i planen. 
 

6.9 Miljøoppfølging 

Her er ingen spesielle krav til miljøutforming ut over Plan‐ og bygningslovens bestemmelser. 
 

6.10 Universell utforming 

Universell utforming skal imøtekommes for all utbygging i h.h.t. byggeforskriftenes krav til byggverk. 

Utvendig skal eventuelle ramper ha en stigning på max. 1:20 og for øvrig i h.h.t. byggeforskriftene. 

 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, har vært i buk som landsbruksmark. Området 

er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 

 
 

6.12 Kollektivtilbud 

Se pkt. 5.9.4 foran. 
 

6.13 Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. 
 

6.14 Sosial infrastruktur 

Det skal opparbeides lekeplasser og det skal tilrettelegges for uteoppholdsområder i forbindelse med 

boligbyggingen. Langs sjøen er det grøntområde som gir anledning til ferdsel. 

 

Innen planområdet er det for øvrig ingen tiltak i forhold til annen sosiale infrastruktur. 
 

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Vann‐ og avløp knyttes til eksisterende nett. Plan skal utarbeides og være del av søknad om 

rammetillatelse. 

 

Kraftforsyning vil være fra eksisterende nettstasjoner, se pkt. 5.13. Salten Energi, ISE Nett, regner 

med at trafoene i disse to nettstasjonene må byttes når utbygging skal gjennomføres. Det er avsatt 

et nytt område for energianlegg.
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6.16 Plan for avfallshenting 

Avfallshenting vil skje med bil fra avfallsselskap. Det vil bli benyttet standard avfallsbeholdere for 

boligene. 

 

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 

Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 

For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels. 
 

6.18 Rekkefølgebestemmelser 

Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved utomhusplan som viser plassering av atkomst, 

bygninger, hovedinnganger, bil‐ og sykkelparkering, varelevering, avfallshåndtering og beplantning. 

Planen skal vise høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 

 

Til rammesøknaden skal det foreligge dokumentasjon for mengde av radongass og evt. tiltak mot 

den. 

 

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 

kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planene skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det være dokumentert at grunnen har tilstrekkelig 

bæreevne. 

 

Lekeplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 
 
 

7 Konsekvensutredning 

Som beskrevet under pkt. 2.4 foran: 
 

Kommunen har i møte 11.02.2013 vurdert spørsmålet om konsekvensutredning og konklusjon var 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Begrunnelse: 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser er 

beskrevet når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak er beskrevet.
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8.1 Overordnede planer 

Planen følger overordnet plan. Her er ingen endringer i forhold til dette. 
 

8.2 Stedets karakter 

Planforslaget endrer stedets karakter innen planområdet fra ubebygget skogfelt og åpent jorde til en 

tettere bebyggelse. 

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Ingen registrerte forhold og følgelig ingen endringer. 
 

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Som beskrevet under pkt. 5.6 er her ikke registrert verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, inngrepsfrie naturområder eller verdifulle/utvalgte kulturlandskap. 

 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Det er ingen rekreasjonsområder innenfor planområdet. Planforslaget er i tråd med overordnet 

plan. 

 

8.8 Uteoppholdsareal. 

Se pkt. 8.7. 
 

8.9 Trafikkforhold 

Planforslaget medfører en oppgradering av Furnesveien ved at det anlegges fortau på nordsiden av 

veien. 

 

Fullt utbygget vil planen medføre en økning i trafikken med anslagsvis maksimalt 76 ÅDT (anslagsvis 38 

nye boenheter) langs Furnesveien. Med referanse til Statens vegvesens vegnormal tilsier denne 

økningen ikke behov for å gi veien en høyere klasse. Det er først ved mer enn 1.500 ÅDT at en høyere 

klasse må vurderes. 

 
Planforslaget har ingen endringer i kollektivtilbudet. 

 
8.10 Barns interesser 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging fastslår at det er et nasjonalt mål å sikre barn og 

unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Planen har 

uteoppholdsområder og lekeplasser for nye boliger innen planområdet. Lekeområdene vil 

tilrettelegges etter prinsipp om universell utforming. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

Se pkt. 5.11. Vi er ikke kjent med at her er begrenset kapasitet for å kunne dekke behovet denne 

utbyggingen vil medføre. 
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8.12 Energibehov – energiforbruk 

Det legges opp til tradisjonell oppvarming ved strøm/ved for dette planområdet, med maksimalt 

energiforbruk ihht. byggeteknisk forskrift. Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved utbygging 

av området. 

 

8.13 ROS 

ROS‐analysen viser at her ikke er nødvendig med avbøtende tiltak ut over de sikringsforhold som er 

ivaretatt gjennom plankart og planbestemmelser. 

 
Analysen viser at oppgradering av strømforsyning er nødvendig. Noe rekreasjonsareal vil bli bygget 

ned. Fareområde med kvikkleire er ikke berørt av byggeområdene. De øvrige registrerte punktene vil 

ikke kreve tiltak. 

 
For de planlagte utbyggingsplanene antas det at de negative konsekvensene vil være små til middels 

 
8.14 Jordressurser/landbruk 

I sydvestre del av planområdet, nedenfor Furnesveien, er her tidligere jordbruksmark, ca. 9 daa. 

Planen viser utbygging av dette området til boliger. Dette er i tråd med overordnet plan.  

 

For øvrig berører ikke planen landbruksinteresser. 
 

8.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp utbygges med grunnlag i eksisterende anlegg. 

Eksisterende nettstasjoner må oppgraderes ved full utbygging. 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Drift og vedlikehold av nye adkomstveier til boligområdene vil ha en viss økonomisk konsekvens for 

kommunen. 

 

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen medfører ingen spesielle konsekvenser for næringsinteresser. 
 

8.18 Interessemotsetninger 

Naboer har kommentert planene om boligutbygging for nordre del av området, primært under 

henvisning til tap av friluftsområde, se pkt. 9.1‐ 6, ‐9 og ‐10 nedenfor. 

 

8.19 Avveining av virkninger 

Planen vurderes å være i tråd med gjeldende kommuneplan, og være en positiv utvidelse av 

Furnesområdet ved anleggelse av et attraktivt boligfelt med god utsikt. 
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9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader 

Vi har mottatt disse uttalelsene i forbindelse med annonsering oppstart planarbeid: 
 

1. Karina Furnes, 8215 Valnesfjord. Gnr. 76, bnr. 199 

E‐post sendt 31.08.2012. 

 
1. Den delen av Furnesveien som går vestover fra henne til neste avkjørsel er smal og svingete som 

gir dårlig sikt. «Det vil være uforsvarlig med en stor boligutbyggelse som her er planlagt uten at 

veien utvides og forbedres betraktelig.» 

2. Ber om at gammel sti til haugen rett vest for hennes eiendom til friluftsområde, brukt til 

bål/grillplass/rekreasjon, blir videreført i planen og at det estetiske rundt plassen med blir 

bevart som det er i dag. 

 
2. Sametinget 

Brev datert 23.10.2012. 
 

Viser til befaringsvarsel sendt 06.08.2012 og befaring gjennomført 22.10.2012. Det ble under 

befaringen ikke påvist automatisk fredete samiske kulturminner som skulle vær til hinder for 

tiltaket. Sametinget har ingen spesielle merknader til reguleringsplanen. Viser ellers til generelle 

bestemmelser for oppfølging. 

 

3. Norges Vassdrags‐ og energidirektorat, NVE 

Brev datert 10.09.2012. 

 
Viser til at NGUs løsmassekart angir risiko for ustabile grunnforhold mellom Furnesveien og 

sjøen. Her vil det kunne være fare for kvikkleireskred. Forholdene må være avklart før planen 

vedtas. 

 
4. Statens vegvesen 

Brev datert 09.08.2012. 
 

Ingen bemerkninger til planarbeidet. 
 

5. Nordland fylkeskommune 

Brev datert 21.08.2012. 

Planfaglig uttalelse 

1. Det bes om at gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland 
Hensyn tas. 

2. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

3. Hensyn til barn og unge må ivaretas både m.h.t. sikker skolevei, lekeområder mv. 

4. Viser til Naturmangfoldsloven  

Kulturminnefaglig uttalelse: 

5. «Så langt vi kjenner til, er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har 

foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag 

foreligger.» 
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Under åpent orienteringsmøte 25.01.2014 fremkom disse bemerkningene til de fremlagte 

planskissene: 

 

6. Område på oversiden av Furnesveien 

Flere av de fremmøtte beklaget sterkt at dette området skulle bebygges. Området er mye brukt 

som friluftsområde til tur og opphold. 

 
7. Sydvestre område, nedenfor Furnesveien 

Det ble spurt om krysset til Furnesveien kunne legges lengre vest, hvor det nu er skissert gangvei. 

Et kryss her ble antatt å ville gi bedre sikt forbilene. 

 

Referat fra møtet ble utsendt 03.02.2014. I etterkant av møtet er det mottatt disse kommentarene: 
 

8. Jernbaneverket 

Brev datert 17.01.2014. 
 

Ingen bemerkninger til det igangsatte planarbeidet. 
 

9. Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 168 og 257 

E‐post 09.02.2014 

 
Ønsker ikke at området opp mot friområdet Holten blir utlagt til tomter. Svært mange bruker 

området til rekreasjon. Det bør vernes for framtida forfriluftsområde. 

 

10. Beboere/eiere i området: Ola Siggerud, Sverre Olsen, Per Arne Steiring, Bjørnar Olsen, Alf 

Olsen, Solveig Eidnes Moursund, Olaug Furnes, Hermod Moursund, Idar Hunstad 
Brev datert 04.03.2014 

 
10.1. Viser til at innkalling til orienteringsmøtet 25.01.2014 ikke ble sendt alle beboerne i 

området. 

10.2. Frist for kommentarer etter møtet var svært kort og påklager saksbehandlingen. 

10.3. Vei fra krysset med Furnesveien og nordover ønskes fortsatt som en «kommunal/privat vei – 

ikke en vei med større trafikk.» 

10.4. Holten‐området «benyttes i dag som et rekreasjons‐ og friluftsområde for befolkningen, 

samt skole og barnehage. Vi ønsker ingen utbygging i Holten‐området.» 

 

11. Idar Hunstad og Hermod Moursund. Gnr. 76 bnr. 169, 168 og 257 

Brev datert 07.03.2014 

 
Gjør oppmerksom på at det ligger kloakkledning, ca. 150 m lang, oppå bakken i Labakkhola fra 

husene til Idar Hunstad og Hermod Moursund fram til hovedkloakkanlegg på andre sida av veien.  

 
 

Merknadene er kommentert i vedtak om offentlig utlegging, pkt. 3.1. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3803     
 Arkiv sakID.: 19/546 Saksbehandler: Renée Normann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
039/20 Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020 
020/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde - planid 2019005 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, som det nå foreligger. 
Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-id 1997004. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, som det nå foreligger. 
Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-id 1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 039/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til 
detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, som det nå foreligger. 
Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-id 1997004. 

 
Vedlegg: 
17.03.2020 2019005_rev_illustrasjonsplan ny 1436204 

17.03.2020 2019005_Rev_Planbeskrivelse ny 1436205 

17.03.2020 2019005_rev_plankart ny 1436206 

17.03.2020 2019005_Rev_Bestemmelser rev 16.3.2020 1436207 

17.03.2020 Rapport etter prøvetaking sedimenter Skysselvika 19.03.2019 (238435) 1436208 

17.03.2020 Innspill Direktoratet for mineralforvaltning 1436209 

17.03.2020 Innspill Sametinget 1436210 

17.03.2020 Innspill Statens vegvesen 1436211 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Birgit Klunseth Johansen 1436212 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Line Johansen 1436213 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Trond Klungseth Lødøen (2) 1436214 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Trond Klungseth Lødøen 1436215 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Vidar E.Johansen 1436216 

17.03.2020 Svarskjema innspill plan - Yngve K. Johansen 1436217 

17.03.2020 Tilbakemelding om innspil fra hytteeiere 1436218 



17.03.2020 Innspill Fylkesmannen i Nordland 1436219 
 
Saksopplysninger: 
Wenberg fiskeoppdrett AS driver oppdrettsanlegg ved flere lokasjoner i Skjerstadfjorden og har sin 
landbase i Skysselvika i Fauske kommune. I forbindelse med planlagt utfylling i sjø må uregulerte arealer 
inngå i en reguleringsplan før utfyllingen kan gjennomføres. Utfyllingen vil gi området en helhetlig 
fyllingsfront som samtidig vil forbedre arealutnyttelsen på tomta betydelig med tanke på 
parkeringsareal og logistikk. Som en del av reguleringsplanen ønsker man samtidig å tilrettelegge for økt 
utnyttelsesgrad og byggehøyder, samt rydde opp i eldre reguleringsstatus og planlagt ny veiføring til 
området. 
 
I oppdrag av Wenberg fiskeoppdrett AS har Norconsult utarbeidet et forslag til detaljregulering for den 
sørlige delen av Skysselvika næringsområde. Planforslaget er vurdert ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning og vurderes etter en nærmere gjennomgang ikke å gi vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, forutsatt at det tas spesielt hensyn til de marine verdiene med tanke på avbøtende 
tiltak i forbindelse med planlagt utfylling i sjø. Planen ble sendt til høring i slutten av januar 2020, med 
høringsfrist den 13. mars. Plankart, beskrivelse og bestemmelser er vedlagt saken. 

 
 
Vurderinger i planprosessen 
Det er utført geotekniske vurderinger som finner utfyllingen i sjø gjennomførbar og som stiller en del 
vilkår for gjennomføringen av tiltaket (presenteres i kapittel 5 av planbeskrivelse). Det er utført 
miljøtekniske grunnundersøkelser som viser at massene i bukta hvor utfyllingen planlegges er forurenset 
(tilsvarende klasse 5) og det stilles derfor krav om tiltaksplan for håndtering av massene. Utfyllingen 
berører sjøarealer som er registrert som lokalt viktige gyteområder for torsk og det må tas spesielt 
hensyn til dette og andre marine verdier med tanke på å hindre partikkelspredning og spredning av plast 
ved utfylling, jf. vurderinger av verdier og konsekvenser kap. 5. Det er tatt inn bestemmelser som 
ivaretar disse hensyn. 
 



Innspill til høring: 
I høringsperioden er det kommet inn 10 innspill. Sametinget, Statens vegvesen hadde ingen vesentlige 
merknader. Innspill er vedlagt saken. 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Vi er fornøyd med at det i samsvar med vårt innspill til planoppstart er tatt inn rekkefølgebestemmelse i 
pkt. 7.2. Igangsettingstillatelse om slik at utfylling i sjø ikke kan igangsettes før det foreligger tillatelse fra 
Fylkesmannen. 
 
Reguleringsbestemmelsene pkt.3.8 Støy fastslår at T-1442 skal legges til grunn og at grenseverdiene i 
tabell 3 ikke skal overskrides. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at før ferdigattest kan gis for 
støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak være etablert og dokumentasjon på 
tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge. Vi anmoder kommunen vurdere å erstatte ferdigattest med 
brukstillatelse for tiltaket. 
 
Kommentar saksbehandler: 
Tas til etterretning. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning  
DMF ber om at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller 
lignende, måte: 
«Drift og avslutning av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven 
med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 
 
Kommentar saksbehandler: 
Tatt til etterretning. 
 
Hytteeiere i naboområdet 
Det er kommet inn 5 innspill fra hytteeiere som har brukt en del av planområdet til parkeringsplass til 
hytteformål. Planforslaget har ikke spesifikt avsatt areal til parkeringsplasser for hytteeiere. Grunneiere 
med hytte sørvest for Skysselvika mener at det må settes av areal til privat bruk.  
 
Kommentar saksbehandler: 
Gjeldende områderegulering har ikke noe areal avsatt til parkering for hytteiere i naboområdet. Det er 
uklart hva som har vært rettigheter tidligere, men det ser ut til at hytter i området er såpass gammel at 
parkering ikke har vært aktuelt emne tidligere. Bruk av parkering ved den kommunale veien som det 
gjøres i dag har ikke vært kjent hos saksbehandler tidligere og er ikke tinglyst på eiendommen. 
Spørsmålet om parkering er imidlertid tatt opp med tiltakshaver Wenberg fiskeoppdrett AS, og de har 
kommet med følgende uttalelse: 

Det vil bli opprettet privatrettslige avtaler som regulerer forholdet til parkering for de berørte 
hytteeiere. Disse vil kunne parkere på parkeringsplassen for naustene. 

 
Det vurderes at forslaget er tilstrekkelig og at det ikke er behov for endringer i planbestemmelser eller 
plankart. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området har vært grundig gjennomgått før den ble sendt til høring. Det er tatt inn mange ulike 
bestemmelser for å ivareta miljø og samfunnshensyn på best mulig måte. Planen gir gode føringer for 
fremtidig utbygging, og tar hensyn til naboeiendommer i forhold til landskap, støy og miljø. Det 
anbefales at planens vedtas slik den nå foreligger. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Wenberg fiskeoppdrett AS driver oppdrettsanlegg ved flere lokasjoner i Skjerstadfjorden og har sin 
landbase i Skysselvika i Fauske kommune.  

I forbindelse med planlagt utfylling i sjø må uregulerte arealer inngå i en reguleringsplan før utfyllingen 
kan gjennomføres. Utfyllingen vil gi området en helhetlig fyllingsfront som samtidig vil forbedre 
arealutnyttelsen på tomta betraktelig med tanke på parkeringsareal og logistikk. Som en del av 
reguleringsplanen ønsker man samtidig å tilrettelegge for økt utnyttelsesgrad og byggehøyder, samt 
rydde opp i eldre reguleringsstatus og planlagt ny veiføring til området. Eksisterende naust vil bli revet 
og det skal etableres nye på fyllingen. Naustene vil få tilhørende parkering og flytebryggeanlegg.  

Det er utført geotekniske vurderinger som viser at utfyllingen i sjø er gjennomførbar og som stiller en 
del vilkår for gjennomføringen av tiltaket (presenteres i kapittel 5). Det er utført miljøtekniske 
grunnundersøkelser som viser at massene i bukta hvor utfyllingen planlegges er forurenset tilsvarende 
klasse 5. Søknad om utfylling i sjø skal sendes til Fylkesmannen for godkjenning. 

Utfyllingen berører sjøarealer som er registrert som lokalt viktige gyteområder for torsk og det må tas 
spesielt hensyn til dette og andre marine verdier med tanke på å hindre partikkelspredning og 
spredning av plast ved utfylling, jf. vurderinger av verdier og konsekvenser kap. 6.  

Planen er vurdert ikke å utløse krav om konsekvensutredning og vurderes etter en nærmere 
gjennomgang ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, forutsatt at det tas spesielt hensyn 
til de marine verdiene med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med planlagt utfylling i sjø.  
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Bakgrunn

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utfylling i sjø for å få en helhetlig fyllingsfront mot sjøen,
samt åpne for framtidig videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet (landbase for
fiskeoppdrett). Som en del av reguleringsplanen ønsker man samtidig å rydde opp i eldre
reguleringsstatus slik at etablering av den nye Straumøyrveien kan gjennomføres i tråd med
intensjonen i gjeldende reguleringsplan fra 1998. Dette innebærer at den regulerte snuhammeren må
flyttes og tilpasses det nyoppførte administrasjons- og lagerbygget tilknyttetoppdrettsvirksomheten.

Planavgrensning

Planområdet er ca 38,8 daa og vist med stiplet avgrensning på illustrasjonen under. Planområdet
omfatter hele eller deler av gnr/bnr 83/6, 83/15, 83/104, 92, 142, 152, 153, 154, 15 og 104.
Eiendommene er privat eid.

Figur 1. Planavgrensningtegnet opp på grunnkart. Kilde: Norconsult. Kartgrunnlag fra Fauske kommune.
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Krav om konsekvensutredninger

Planen og tiltaket er vurdert imot forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) og det konkluderes
med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredninger. Fauske kommune har sagt seg enige i
vurderingen.

Planen er vurdert å falle inn under forskriftens § 8 med vedlegg II, pkt. 13) utvidelser eller endringer av
tiltak i vedlegg I og II som kan få vesentlige virkninger. Etter en nærmere vurdering etter forskriftens §
10 vurderes det at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at det derfor ikke
utløser krav om konsekvensutredning.

Nærmere begrunnelse

I forskriftens § 10 angis en rekke kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige
virkninger. Tiltaket defineres i dette tilfellet som utfylling i sjø, oppføring av naust med tilhørende
flytebrygge og økt utnyttelsesgrad og byggehøyde på hele næringsområdet (tilrettelegging for
videreutvikling).

Planområdet består i hovedsak av allerede regulerte områder der gjeldende reguleringsplan også er
videreført i kommuneplanens arealdel for 201 8-2030. For disse områdene vurderes
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig kjent og sannsynligheten for at tiltaket kommer i konflikt med
hittil ukjente verdier og interesser vurderes som liten (jf. beskrivelse av de eksisterende forholdene i
kapittel 4). Dette vurderes også å være gjeldende for de uregulerte delene av tiltakshavers eiendom
på land ettersom disse fremstår som en del av samme arealbruk og område. Viser også til vurdering
av landskapsvirkning i kap. 6.4 og utredninger gjort i forbindelse med planarbeidet (4.5, 5.2 og 5.3).

Potensialet for konflikt omhandler i hovedsak de uregulerte arealene i sjø hvor det planlegges utfylling.
Områdene er avsatt til akvakultur, ferdsel, friluftsliv og småbåthavn i kommunedelplan for
Skjerstadfjorden. Utfylling i sjø vil alltid være et vesentlig inngrep som vil ha negativ innvirkning på det
marine miljøet og uavhengig av gjennomføring av tiltaket vil medføre tapt sjøareal. Det må imidlertid
også tas med i vurderingen at området ligger i et allerede tungt etablert næringsområde der mye av
aktiviteten knyttes til sjø, og der store deler av kystsonen allerede er utfylt. Sett i sammenheng med
beliggenhet vurderes utfyllingen å være av begrenset størrelse. Bukta hvor det planlegges utfylling
grenser inntil næringsareal på begge landsider og er ellers betydelig påvirket av menneskelig aktivitet i
forbindelse med eksisterende naust. Den kystnære strekningen i Skysselvika vurderes derfor å ha noe
lavere verdigrunnlag i forhold til mer uberørte og roligere kyststrøk. Det er også påvist høye verdier av
forurensning i grunnen for disse områdene (jf. 5.3.3), som i dag ligger åpning for spredning både på
land og i sjø. Sett i den sammenheng vil utfyllingen være positivt med tanke på å forhindre videre
spredning. Før utfyllingen kan finne sted skal søknad med miljøtiltak sendes til Fylkesmannen etter
forurensningsloven for godkjenning.

Den endelige vurderingen av om utfyllingen i sjø vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og
mer konkret vil få negativ innvirkning på torskens og andre fisks gyte- og oppveksthabitat, munner ut i
hvordan tiltaket gjennomføres og hvilke avbøtende tiltak som (kan) gjøres for å minimere konflikten
ved gjennomføringen. Dette vurderes å være ivaretatt i reguleringsplanen så langt det er mulig
gjennom de vurderinger og utredninger som er gjort (jf. 5.3, 6.2, 6.3), samt i tilhørende bestemmelser.
Videre vil søknad om utfylling i sjø sendes til Fylkesmannen for godkjenning før tiltaket kan
igangsettes. Dette, sammen med avbøtende tiltak for å forhindre partikkelspredning vurderes å være
tilstrekkelig for å forhindre at tiltaket får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
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Planprosess

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtetble avholdt med Fauske kommune 01.02.19. Saksbehandler har vært Jan Ivar
Karlsen. På møtet ble spesielt følgende problemstillinger/utfordringer diskutert:

• Regulering av uregulerte arealer som berøres av tiltaket
• Forurensning i grunnen (krav om miljøtekniske undersøkelser)
• Flytting/tilpasning av regulert snuhammer

Medvirkningsprosess

Oppstart av planarbeid ble annonsert i Saltenposten 15.05.19 og med brev til berørte naboer,
offentlige instanser og andre interessenter slik at de som ønsket detkunne komme med innspill til
planarbeidet. Høringsfristen var satt til 16.06.19.

Det er ikke avholdtinformasjonsmøte i forbindelse med planarbeidet.

Innspill til planen

Sametinget, brev datert 07.06.19 (innledende vurdering)

Sametinget varslet befaring av området 28.05.19 og skriver i etterfølgende brev:

Sametinget finner det sannsynlig atdet i området kan være samiske kulturminner som ikke er
registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil kunne
utføres i løpet av barmarksperioden 2019.

Ifølge kulturminneloven § 10 skal utbygger betale for Sametingets befaring ved offentlige og større,
private tiltak. Kostnadene for befaringen er i henhold til de nye retningslinjene fra Klima- og
miljødepartementet for budsjettering av arkeologiske registreringer av 01.01.2016. Det beregnes 833
kr/t ved for- og etterarbeid samtdagsbefaringer uten overnatting. Ved befaringer med overnatting
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beregnes det 1111 kr/t. I tillegg kommer reisekostnader samt kostnader for ev. ¹ C-prøver og
funnhåndtering. Dersom det ikke blir gjort kulturminnefunn i forbindelse med befaringen, påløper ikke
kostnader for de to sistnevnte postene. I denne saken har vi beregnet antall timer til totalt 8 timer. Den
totale prisen for befaringa blir 10 664 kr. Vi understreker at dette er øvre grense for utgifter i
forbindelse med befaringen.

Av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers skriftlige aksept av det oppstilte
budsjettet. Tiltakshaver bes gjennom dette brev om å varsle grunneier/bruker om at befaring av
planområdetvil foregå i løpet av barmarksperioden 2019. Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige
uttalelse foreligger. Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell,
ber vi om å få beskjed om dette slik at vi kan avlyse befaringa.

Sametinget, brev datert 03.07.19 (endelig vurdering)

Sametinget foretok befaring 26.06.19. Det ble under befaringen ikke påvist automatisk freda samiske
kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket.

Etter befaring, samt vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare
for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Sametinget har derfor
ingen spesielle merknader til planforslaget.

Gjør oppmerksom på den generelle aktsomhetsplikten og ber om at dette ivaretas i bestemmelsene.
Legger ved ønsket formulering. Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er
automatisk freda i følge kml. §4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminner, jf. k,ml. §§ 3 og 6.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planforslaget.

Statens vegvesen, brev datert 23.05.19

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging, vegnormalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

I sakspapirene står det at formålet med planen er å regulere de delene av tiltaksområdet som er
uregulert, samt flytte/tilpasse regulert snuhammer slik at det stemmer overens med nytt lager- og
administrasjonsbygg som er under oppføring.

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle trafikanter på og langs
vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon
om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som
er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for
vegnormalene.

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale konsekvenser som
følge av tiltaket og trafikksikkerhet.

På nåværende tidspunkt har vi ingen konkrete innspill eller merknader til planarbeidet, men vi ser frem
til å motta et mer detaljert forslag til reguleringsplan for videre behandling.

Planleggers kommentar: Tas til etterretning.
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor flom-, erosjon-og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE gir råd/veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon, skred og overvann
Plan-og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet motflom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging, samt klimaendringer og lokal overvannshåndtering.

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte
energiselskap involveres tidlig.

Henviser til relevante veiledere, karttjenester og andre verktøy som anbefales benyttet i planarbeidet.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.

Ber om at det tas kontakt ved konkrete spørsmål knyttet til NVEs saksområder og opplyser om
kontaktinfo.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planarbeidet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vurdering grunnvann etter
direkte spørsmål

Det er NGU (Norges geologiske undersøkelser) som er ansvarlig for den nasjonale
grunnvannsdatabasen, GRANADA, mens NVE skal påse at tiltak som kan være til nevneverdig skade
eller ulempe for noen allmenne interesser vassdrag og grunnvann blir behandlet iht.
vannressursloven.

Når det gjelder ditt spørsmål om det er potensielle konflikter med tanke på videreutvikling av
næringsområdet og den registrerte grunnvannsressursen så antar vi at dette ikke vil være noe
problem så fremt det ikke skal gjøres tiltak dypt ned i grunnen som vil kunne påvirke
grunnvannsnivået. Vi anbefaler, som du foreslår i din e-post, en planbestemmelse som sikrer
hensynet til registrert grunnvannsbrønn i området.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planarbeidet.

Norges Arktiske universitetsmuseum, brev 06.06.19 (innledende uttalelse)

Vi visertil ovennevnte varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Skysselvika
næringsområde oversendt Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum –
Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er
Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for
Rana kommune.
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Planforslaget vil tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industrivirksomhet. Plangrensen omfatter en
betydelig strekning langs strandlinje og relativt utbredt sjøareal. Det nevnes at planområdet vil bli
redusert uten å avklare forventet omfang og beliggenhet av planlagte tiltak i sjø som vi antar vil består
hovedsakelig av utfylling i Skysshellvika. Gjeldende sjøarealeter ikke kjent for omfattende eldre
maritim aktivitet og mesteparten av strandlinjen er allerede utsatt for betydelig utfylling til industri. Vi
ber likevel om oversendelse av detaljopplysninger angående beliggenhet og størrelse av tiltak i sjø før
vi kommer med endelig uttalelse.

Norges Arktiske universitetsmuseum, brev 23.09.19 (endelig vurdering)

Vi viser til melding om oppstart av planarbeid for ovennevnte reguleringsplan oversendt Norges
arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum - Universitetsmuseet, 14.05.2019 og vår
foreløpig vurdering 06.06.2019 hvor vi be om oversendelse av detaljopplysninger angående tiltak i sjø
som planlegges til vurdering i forhold til kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er UM
rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune.

Utfyllende opplysninger angående tiltak i sjø som ble oversendt 05.09.2019 er tilfredsstillende som
marinarkeologisk vurderingsgrunnlag. Hovedtiltaket i sjø med utfylling til industri blir nokså begrenset i
omfang og sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner vurderes som liten. Derfor har vi
ingen merknader til planforslaget.

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk
vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Planleggers kommentar: Tas til etterretning.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), brev 06.06.19

Opplyser om at det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt
i plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til kommunale
planer. DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også
disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med
Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det likevel er
behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt
med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til.

Vi viser forøvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.

Planleggers kommentar: Tas til etterretning.



Oppdragsnr.: 5192974 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde | Plan-id: 2019005

n:\519\29\5192974\5 arbeidsdokumenter\52 plan\plandokumenter detaljregulering\2019005_planbeskrivelse.docx 2020-01-22 | Side 13av 45

Nordland Fylkeskommune, brev datert 07.06.19 (samlede merknader)

Redegjør for saksopplysninger fra brev om varsel om oppstartav planarbeid.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:

Forholdet til regional politikk
Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 8 Arealpolitikk i Nordland, setter klare mål for
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap.
8.5 Kystsonen som bl.a. sier:

c) Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske,
akvakultur og natur- og friluftsområder.

k) I gyte- og oppvekstområder for fisk skal det ikke igangsettes virksomhet som kan skade
disse områdene. Hensynet til marint biologisk mangfold skal vektlegges i forvaltningen. Slike
områder, samt viktige fiskeområder skal avsettes i kommuneplanen.

Planfaglig
Det opplyses om at kommunen har vurdert planen til ikke å falle inn under forskrift om
konsekvensutredning. Vi ber om at kommunens vurdering og begrunnelse kommer frem når saken
legges ut på offentlig ettersyn og høring.

Planene omfatter utfylling i sjø i et omfang som ikke går fram av oppstartsmeldingen. I meldingen
pekes det på at sjøarealene er registrert som viktige gytefelt for torsk, noe som bl.a. fremgår av
Fiskeridirektoratets kartportal Yggdrasil. Vi ber kommunen se til at en vurdering av konsekvensene av
den planlagte utfyllingen i sjø inngår i det videre arbeidet med planen.

Referat fra oppstartsmøtet følger saken. Dette gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene.

Digital plandialog
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av
planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, planforslag
ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas bidrar til bedre
dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi ber derfor
kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder til
plannordland@kartverket.no.

Generelle bemerkninger:

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt
viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal legges vekt
på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer
med funksjonsnedsettelser må ivaretas.

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder
bør alltid vurderes.

• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan-
og bygningsloven § 1-1. Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes
aktivt inn i prosessen.

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal
tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 –12.

mailto:plannordland@kartverket.no
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• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer
god vannkvalitet.

Kulturminnefaglig
I planområdet er det registrert en gravrøys, med id-nummer 8262 i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminnet står oppført med vernestatus uavklart, og det er
usikkert om det fortsatt fins spor etter gravrøysa.

Nordland fylkeskommune har som regional kulturminnemyndighet behov for å få avklart vernestatusen
til kulturminnet og, om dette fortsatt eksisterer, få kvalitetssikret beskrivelsen og geometrien. Om
kulturminnet fortsatt fins, må det reguleres med hensynssone H730.

Dersom vi mottar en rask bestilling, kan befaringen gjennomføres i løpet av sommeren 2019. Vi gjør
oppmerksom på at utgiftene ved befaringen belastes tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planforslaget.

Nordland fylkeskommune, 22.08.19, endelig kulturminnefaglig vurdering

Vi mottok oppstartsmelding fra Norconsult AS 14.05.2019 og varslet befaring 07.06.2019 fordi det i
Askeladden var registrert ei gravrøys med uavklart vernestatus i planområdet. Gravrøysa, som har id
8262, ble beskrevet slik i 1972: «Nå fjernet rund røys av store stein. Midt i et åpent gravkammer Ø-V
lengde 180 cm, bredde 80 cm. Dekkhella lå ved siden av. Røysas diameter 10-12 meter, høyde 1,30
meter».

Området hvor gravrøysa er avmerket i kartet, ble saumført uten at det ble funnet spor etter røysa.
Vegetasjonen var ikke til hinder for sikten. Det ser ut som at dethar vært trauet utmasser i det
aktuelle området. Gravrøysa må anses som tapt, trolig før ØK-registreringen i 1972. Vernestatus er
endret til fjernet (aut. fredet) i Askeladden.

Befaringen ble gjennomført 30.07.2019. Som det framgår av vedlagte rapport[gjengitt ovenfor], ble
gravrøys id 8262 ikke gjenfunnet og anses som tapt. Vernestatusen i Askeladden er derfor endret til
fjernet. En trenger ikke ta hensyn til det tidligere kulturminnet i det videre planarbeidet. Våre utgifter
ved befaringen belastes tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10. Befaringen er kostnadsberegnet, jf.
vedlagte regnskap.

Planleggers kommentar: Tas til etterretning.

Fiskeridirektoratet, brev datert 14.06.19

Redegjør for saksopplysninger fra varsel om oppstart. En betydelig del avplanområdet omfatter
sjøareal.

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur -herunder å ta vare på marint biologisk
mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratet region Nordland skal gi en faglig uttalelse om konfliktpotensialet knyttet til
fiskeriinteressene, både det som angår arealbruk og miljø.

Hele den delen av planområdet som strekker seg ut i sjø er kartlagt som gytefelt for kysttorsk av
Havforskningsinstituttet. Gytefeltet er verdisatt til å ha lokal verdi. For nærmere informasjon om
kartlagte fiskeriinteresser henviser vi til vårt kartverktøy, https://kart.fiskeridir.no/fiskeri, hvor man
under temakart «kystnære fiskeridata» finner utfyllende informasjon om registreringene.
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Utslipp av fine partikler kan være skadelig for fisk. De tidlige livsstadiene hos for eksempel torsk er
mest utsatt for negativ påvirkning av fine partikler, fordi unge torskelarver spiser partikler av samme
størrelse. Det er også vist at raudåte spiser slike partikler, med negative effekter for reproduksjonen
av raudåta. Det kan igjen føre til redusert mattilbud for torsken som har raudåte og lignende arter som
viktigste byttedyr.

Utbyggingstiltak, inkludert mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for tap av gytehabitat
og oppvekstområder for fiskeyngel. Det er viktig at nevnte gytefelt blir minst mulig berørt av tiltaket. Vi
forutsetter også at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig.

Fiskeridirektoratet råder til at tidspunkt for tiltak som berører sjø primært bør skje på høsten og tidlig
vinter, fordi det er den perioden av året hvor detmarine livet i kystsonen ligger mest i ro.
Fiskeridirektoratet ber om at det legges en konkret plan for avbøtende tiltak for å hindre spredning av
små partikler og plast til sjø, i forbindelse med masseuttak og deponering. Fine partikler holder seg i
vannmassene over lang tid, følger havstrømmene og kan dermed også spres langt fra planområdet.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planforslaget.

Fylkesmannen i Nordland, brev datert 24.06.19

Det fremgår av varselet at hensikten med planarbeidet er å regulere de delene av tiltaksområdet som
er uregulert, samt flytte/tilpasse regulert snuhammer slik at det stemmer overens med nytt lager- og
administrasjonsbygg som er under oppføring. Planen tar også sikte på å legge til rette for utfylling sjø.
Angitt areal for utfylling er ikke omfattet av gjeldende reguleringsplan og angitt som 6800- Bruk og
vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller
uten tilhørende strandsone. Med bakgrunn i at arealet grenser opp mot eksisterende kai kan
sjøbunnen være forurenset.

Utfylling fra land og skip, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av forurenset
sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med søknad om utfylling og/eller
mudring må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og utarbeides plan for håndtering av
forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad om utfylling og/eller mudring skal sendes
Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. Ved utfylling skal det benyttes rene
masser. Fylkesmannen anmoder om at dette tas inn som rekkefølgebestemmelse til planen.

Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse for alle planer for
utbyggingsformål. Vi viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging om
metodikk som sikrer god nok kvalitet, og at ny kunnskap om arealet, egnethet og endringer i risiko- og
sårbarhetsforhold fanges opp. Fylkesmannen vil spesielt minne om at forholdet til havnivå og stormflo
må tas opp som tema i ROS-analysen og anbefaler følgende hjelpemidler:

DSBs veileder «Havnivåstigning og stormflo –samfunnssikkerhet i kommunal planlegging», med
vedlegg.

Fylkesmannen har oppdaterte tall for stormflonivåer i Nordlandskommuner på hjemmesiden. Fastsatte
minstekrav må tas inn i planbestemmelsene før planen sendes på høring

Klimaprofil Nordland viser hva slags klima som venter oss i tida som kommer. Den viser blant annet at
det blir stadig viktigere å planlegge for riktig lokalisering av nye utbyggingsområder.

Oppfordrer til å sende planforslaget i SOSI-format til plannordland@kartverket.no for kvalitetssikring
av digitale kartdata.

Opplyser om Fylkesmannens ansvar for samordning av statlige innsigelser i Nordland. Ber om at
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om
arealkonflikter, fortrinnsvis før offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik
dialog.

mailto:plannordland@kartverket.no
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Planleggers kommentar: Ivaretas i planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning m/Bergmesteren for Svalbard, brev datert
17.06.19

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har et
særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

Ifølge Norges Geologiske Undersøkelse overlapper planområdet med en registrertforekomst av sand
og grus, Sjyselvik1, som av NGU omtales som en meget viktig lokal ressurs som bør utnyttes
maksimalt. Planområdet overlapper ifølge våre databaser i tillegg med konsesjonsområdet til
Skysselvik massetak, som driver på den ovenfor nevnte sand- og grusforekomsten.

Driftsplanen indikerer at massetaket går mot en avslutning, men DMF anmoder kommunen om å ta
kontakt med tiltakshaver for å avklare situasjonen vedrørende gjenværende forekomst og gjenstående
driftstid, og tilpasse planområdets avgrensning og utforming av reguleringsplanen etter dette.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på
www.dirmin.no.

Planleggers kommentar: Ivaretas i planarbeidet.

Kystverket, brev datert 27.06.19

Kystverket har ingen merknader til oppstartmeldingen som foreligger.

Planleggers kommentar: Tas til etterretning.

ISE energi –Indre Salten energi

Det bør settes av tomt (4x4 meter) for ny nettstasjon. Avstand fra nettstasjon til bygning må være 10
meter.

Planleggers kommentar: Ivaretas i bestemmelsene.

http://www.dirmin.no/
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Planstatus og rammebetingelser

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

I kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018-2030 er hoveddelen av planområdet avsatt til
«områder hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde» (skraverte områder). Avgrensningen er
sammenfallende med planavgrensningen for gjeldende reguleringsplan. I vest grenser «områder hvor
gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde» til akvakultur (VA4). Noen mindre arealer på land
(randsoner) er avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål (LNFR). For øvrige arealer gjelder
arealformål avsatt i nylig vedtatt kommunedelplan for Skjerstadfjorden, jf. 3.2.

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden (Kystsoneplan)

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden (plan-id 2017009) ble vedtatt i juni 2019. I denne er sjøarealene
som berøres av denne reguleringsplanen avsatt til kombinerte formål i sjø og vassdrag. Området er
vist med turkis skravur i plankartet under og med benevnelsen VKA22.

I bestemmelsene gjelder følgende: «akvakultur, ferdsel, friluftsliv, småbåthavn. Innenfor området kan
det etableres bølgedemper og det kan lagres utstyr i tråd med formålet akvakultur og småbåthavn.
Allmenn ferdsel og friluftsliv tillatt».

Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kilde: www.kommunekart.no
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Figur 3. Utsnitt fra kommunedelplan for Skjerstadfjorden (kystplan). Kilde: Fauske kommune.

Gjeldende reguleringsplan

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, plan-id
1997004, vedtatt 1999. Her er områdene regulert til fiskeoppdrett (blå), industri (lilla), naust (oransje),
vegformål (grå) og parkbelte industristrøk (grønn). Utnyttelsesgraden er T-BYA=40% med
byggehøyder fra 7m gesims/10m totalt (sør) og 15m gesims/18 totalt (nordlig del). For naust er
gesimshøyden inntil 3m.

Deler av tiltakshavers eiendom og eksisterende bebyggelse i sørvest, samt bukta hvor det planlegges
utfylling ligger utenfor gjeldende reguleringsplan og er ikke regulert.

Planområdet har ingen tilgrensende reguleringsplaner.
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Statlige og regionale planretningslinjer

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med
planforslaget er listet opp nedenfor:

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging (2013)

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)

• Naturmangfoldloven (2012)

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009)

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

Figur 4. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. Kilde: www.kommunekart.no



Oppdragsnr.: 5192974 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde | Plan-id: 2019005

n:\519\29\5192974\5 arbeidsdokumenter\52 plan\plandokumenter detaljregulering\2019005_planbeskrivelse.docx 2020-01-22 | Side 20av 45

Beskrivelse av planområdet – Eksisterende
forhold

Beliggenhet

Planområdetligger i Skysselvika sørøst for Fauske sentrum. Atkomsten til området går via
E6/Saltdalsveien ved Finneidstraumen, hvor man tar av til Straumøyrveien, som er kommunal vei.
Planområdet ligger i enden av Straumøyrveien som er en blindvei.

Området Finneid-Skysselvika består i hovedsak av industri- og næringsområder med innslag av
private nausttomter. På østsiden av Straumøyrveien drives etmasseuttak som har planlagt drift ut
2019. Det er ikke sosial infrastruktur (skole, helse etc) i nærheten av planområdet.

Figur 5. Oversiktskart. Kilde: www.norgeskart.no

Dagens arealbruk i planområdet

Hoveddelen av eiendommene som inngår i planområdet eies av Wenberg fiskeoppdrett AS, som
driver med oppdrettsanlegg ved flere lokasjoneri Skjerstadfjorden. Selskapet er lokalisert med
landbase i Skysselvika, hvor dehar kontorer, administrasjon, lagerog kai/flytebrygge. I tillegg er nytt
administrasjons-, verksted og lagerbygg på ca. 2000 m2 BRA nylig ferdigstilt, hvor det erkantine,
kontorer og laboratorium og kontrollrom for styring av de ulike oppdrettsanleggene.
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Mellom eksisterende landbase og ny bebyggelse ligger det et område med fire private naust som har 
båtutslipp i bukta hvor det nå planlegges utfylling. Disse er tilknyttet boligene som ligger i skråningen 
øst for planområdet, jf. foto under.   

 

Figur 6. Eksisterende landbase i Skysselvika med kai og småbåthavn. Til venstre i bildet vises eksisterende 
naust. Kilde: Salten Aqua  

 

 

Figur 7. Kilde: Bukta hvor det planlegges utfylling i sjø, sett mot det nye administrasjonsbygget. Th. I bildet kan 
man se pågående masseuttak. Kilde: Østbø 2019 
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Landskap

Planområdet ligger relativt skjermet til på nordøstsiden av Leivsetodden. Dette gir området en
skjermetbeliggenhetmed tanke på innsyn og med tanke på vær- og bølgepåvirkning.

I bukta hvor det planlegges utfylling er terrenget slakt og langgrunt ca 50 meter utover fra sjøkanten til
ca. kote -2 –-3, hvor det er en marbakke. Videre derfra faller terrenget med helning ca. 1:5 –1:8, og
ca. 90 –110 meterut ifra land ligger det en bergskråning på sjøbunn.

Selve næringsområdet ligger på ca kote 2-3 ved atkomstvegen inn mot dagens anlegg. Videre stiger
terrenget brattere opp mot E6 (østover), som ligger på ca. kote 55, og videre oppover mot Krytja, med
topp på ca. kote 150.

Naturverdier

Marine naturverdier

Planområdetberører områder som er registrert som lokalt viktig (verdi C) gytefelt for torsk, jf. kart
nedenfor og innspill fra Fiskeridirektoratet (2.3.9). Verdien er basert på en den sammenlagte
vurderingen av eggtetthet (1-lav) og retensjon (3-høy). Videre er havområdene ellers registrert som
utbredelsesområder for en rekke andre fiskearter (blålange, brosme, breiflabb, sei, hyse, mm.). Kilde:
Yggdrasil/Fiskeridirektoratet.

Figur 8. Skraverte sjøområderviser registrerte gytefelt for kysttorsk i del av Saltenfjorden. Planområdet er merket
medrød prikk. Yggdrasil/Fiskeridirektoratets kartløsning

Planområdet er imidlertid ikke i berøring av områder for fiskeri i temakart for fiskeri i kommunedelplan
for Skjerstadfjorden, jf. kartutsnitt under.
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Figur 9. Temakart for fiskeri med tegnforklaring. Kilde: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden. 

 

Marine naturtyper: 

Et stykke utenfor kysten i Skysselvika mot Finneid er det registrert et belte med israndsavsetninger. 
Avgrensningen beskrives som nøyaktig og berører ikke planområdet. I samme område er det 
registrert flere funn av marine makroinvertebrater på bløtbunn (jf. grå prikker i sjø på figur 9). Ingen av 
disse er i planområdet. 

 

Figur 10. Utstrekning av israndavsetning (marin naturtype). Planområdet merket med rød firkant. Kilde: 
Naturbase. 
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Figur 11. Oversiktskart over registrerte arter av stor forvaltningsinteresse (grå prikker og brune kryss), samt
registrerte kulturminner (merket med R). Planområdet er merket med rød firkant. Kilde: Naturbase.

Arter av nasjonal forvalningsinteresse:

Det er ellers registrert observasjon av sandsvale (NT) i 2010 innenfor planområdet og en rekke andre
observasjon av fugl i nærområdet, jf. kartutsnitt over. Det er ikke registrert funn av plantearter i
planområdet eller tilgrensende områder.

Kulturminner og kulturell verdi

Det er registrert flere kulturminner i området Finneid– Skysselvik – Leivset(jf. markering «R» i
kartutsnittet over) datert til Jernalder.

Innenfor planområdet er det registrert en gravrøys som nå er fjernet og like sør for planområdet er det
registrert en stakktuft (brukt til tørking av høy fra slåttemark).

Under kulturminnebefaring 26.06.19 (Sametinget) og 30.07.19 (Nordland Fylkeskommune), jf. innspill
til planen (kapittel 2.3), ble det ikke avdekket spor eller funn som tyder på eldre aktivitet i området og
den registrerte gravrøysen anses som tapt. Den generelle aktsomhetsplikten til kulturminner vil
ivaretas i bestemmelsene.

Rekreasjonsverdi/bruk

Det er ikke registrert friluftsinteresser i planområdet utover den aktiviteten som knyttes til bruken avde
eksisterende naustene på området. Planområdet grenser ellers til et registrert friluftsområde i sørvest
(Leivset) med noe bruksfrekvens og middels opplevelseskvalitet, jf. kart under. Planområdet benyttes
ikke som utgangspunkt for turer til dette områdetog har ingen funksjonell tilknytning til det.

Planområdet ligger også utenfor områder merket i temakart for friluftsområder i sjø i kommunedelplan
for Skjerstadfjorden.



 

 

Oppdragsnr.: 5192974   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 
Detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde  |   Plan-id: 2019005 

 
 

n:\519\29\5192974\5 arbeidsdokumenter\52 plan\plandokumenter detaljregulering\2019005_planbeskrivelse.docx 2020-01-22  |  Side 25 av 45 
 

 

 

Figur 12. Lyserosa og mørkere rosa områder markerer registrerte friluftsområder. Planområdet merket med rød 
firkant. Kilde: Naturbase 

 

Figur 13. Kartlagte friluftsområder i sjø. Rød= svært viktig, oransje=viktig friluftsområde, grønn=registrert 
friluftsområde. Kilde: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden. 
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Arealressurs

Grunnvann: Store deler av planområdet er registrert som en betydelig grunnvannsressurs fra fjell og
det er registrert en fjellbrønn ved Finneidstraumen (GRANADA, NGU).

Bonitet: Det er registrert et smalt belte fra vika hvor eksisterende naust ligger og opp mot E6 med
skog av særs høy bonitet (AR5).

Figur 14. Markressurs og bonitet med tilhørende tegnforklaring. Planområdet merket med rød ellipse. Kilde: NGU.

Berggrunn: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt
(NGU, N250).

Løsmasser: Løsmassene i området består av breelvavsetninger (sand/grus). Området er registrert
som aktivt masseuttak av meget viktig lokal verdi. Beskrivelse: «Forekomsten er en del av
randavsetningen ved Finneid. Massetaket er drevet helt inn til E6 og det er begrenset med utnyttbare
masser igjen. Massene som tas ut er grovt breelvavsatt materiale med god kvalitet.» (NGU, 2011).

I følge Direktoratet for mineralforvaltning (jf. innspill 2.3.10) og Fauske kommune går driften av
masseuttaket i dette området mot en avslutning.
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Figur 15. Registrert løsmasseressurs. Planområdet merketmed rød ellipse. Kilde NGU

Trafikale forhold

Fartsgrensen langs Strømøyrveien er 50 km/t og 70 km/t på E6/Saltdalsveien. Ved krysset mellom E6
og Strømøyrveien var det registrert ÅDT på 2531 i 2019.

Det er ikke tilrettelagt for kollektivtransport, fortau eller gang- og sykkelvei til Skysselvika.

Trafikksituasjonen vurderes som oversiktlig. Det er ikke registrert trafikkulykker i kryssetmot E6 eller
på veistrekningene i/forbi planområdet.

Varelevering til planområdet skjer hovedsakelig med lastebil, samt via båt fra eksisterende kai.

Naturfarer

Det er registrert et utløpsområde for snøskred på nedsiden av Høgkryktja ved E6/Saltdalsveien med
utløsningsområde ned til sjø som berører sørvestlige deler av planområdet.
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Figur 16. Aktsomhetskart snøskred. Kilde: NVE Atlas

Observasjoner i terrenget fra ortofoto, historiske og topografiske kart tilsier ingen snøskredaktivitet i
skala som kan ramme planområdet. Det teoretiske løsneområdet er dekt med tett skog, noe som er
gunstig med tanke på å binde snømasser sammen i løsneområdet. Både en del hus og vei er
nærmere løsneområdet enn planområdet. Det er på nettjenesten NVE Atlas ikke registrert
skredhendelser med snø på infrastruktur i nærheten av planområdet. Planområdet vurderes ikke
utsatt for snøskred og det vurderes ikke nødvendig med ytterligere beregninger eller utredninger av
snøskredfaren for planområdet(Geoteknisk rapport, Rambøll 2018).

Støy og luftforurensning

Området omfattes ikke av spesielt støyende eller forurensende virksomhet.
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Beskrivelse av planforslaget

Planlagte tiltak

De planlagte tiltakene det tilrettelegges for i denne planen er:

1. Utfylling av sjø med oppføring av nye naust med tilhørende flytebrygge, samt rivning av
eksisterende naust.

2. Økt byggehøyde og utnyttelsesgrad for å tilrettelegge for videreutvikling av
næringsvirksomheten og mer effektiv arealbruk.

3. Flytting og tilpasning av regulert snuplass slik at den kan etableres i tråd med intensjonen i
gjeldende reguleringsplan.

Illustrasjonsplan for planlagt utvikling

Utsnitt fra illustrasjonsplanen under viseren tenkt utvikling med planlagt bebyggelse for området
innenfor et korttidsperspektiv og et mulig langtidsperspektiv. Illustrasjonsplanen følger som eget
vedlegg til planen.

Figur 17.Utsnitt fra Illustrasjonsplan.

Byggetrinn 1 er nylig ferdigstilt lager og administrasjonsbygg. Byggetrinn 2 er et planlagtnytt lager og
kontorbygg. Bygget er hovedsakelig tiltenkt kontorer og lager, men nærmere detaljplaner og
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videreutvikling av innhold, utførelse og størrelse vil skje i løpet av 2020. Framtidig bygg i øst ligger
lenger frem i tid, hvor man ser for seg videreutvikling av selskapetpå siktog behov for ytterligere
kontor/lagerareal i sammenheng med det.

Det vil i stor grad være transportsystemet og de viktige logistikkforbindelsene som vil være førende for
utviklingen av området. Byggegrenser som er vist på illustrasjonsplanen viser planlagt og sannsynlig
arealutvikling med dette som utgangspunkt. Etter gjennomgående vurderinger har vi valgt å ikke
videreføre byggegrensene til plankartet da de vurderes for komplekse til at de vil være nyttige, og at
de står i fare for å gå på bekostning av planens kvalitet. På denne tomta har det heller ikke vært mulig
å lage en forenklet versjon av byggegrensene uten at dette vil medføre høy grad av usikkerhet og
mulige dispensasjonsårsaker i ettertid. Dette vil være uheldig både for kommunen og tiltakshaver.

Parkering

Fauske kommune har satt følgende parkeringsbestemmelser innenfor planområdet:

Arealbruk Enhet Minimumskrav parkering

Bil Sykkel
Næringsvirksomhet Pr.100 m2 BRA 1,5 1,5

Naust Pr. naust 1,0 1,0

Parkeringsplasser skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 eller nyere. Minimum
5% av det totale antall parkeringsplasser skal utformes og plasseres slik at hensynet til
bevegelseshemmede ivaretas.

Parkering for naustformålet og næringsvirksomheten er vist som egne formål (f_SPA1 og SPA2).
Parkeringsplasser vist på plankarteter ment som illustrasjon på mulig løsning. Endelig plassering og
antall skal dokumenteres i utomhusplan ved søknad om rammetillatelse.

I illustrasjonsplan er det illustrert 46 parkeringsplasser innenfor SPA2. Dette dekker nylig etablert
næringsbygg, i tillegg til framtidig parkering. Det er også en mulighet for å utvide dette
parkeringsarealet nordover i framtiden dersom det blir ønske eller behov for det. Det erogså
hensiktsmessig å kunne tilrettelegge for sykkelparkering og HC parkering i nærheten av innganger.

Dersom krav til parkering ikke kan løses innenfor SPA2, skal ønsket plassering innenfor BN1-BN2
fremgå av situasjonsplan ved søknad om rammetillatelse og godkjennes av Fauske kommune.

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad i gjeldende reguleringsplan er T-BYA=40%. Dette antas å tilsvare dagens %-BYA,
men deter uvisst om parkering skulle medregnes i beregningen. Parkering er heller ikke nevnt i
gjeldende reguleringsplanen, noe som gir en indikasjon på at det sannsynligvis ikke var et vesentlig
tema i plansaken. Fra dette kan vi se at gjeldende reguleringsplan åpner for å bygge en grunnflate på
ca. 14300 m2.

I den nye reguleringsplanen er et større areal avsatt til parkeringsformål og det er beregnet plass til å
dekke ca 46 parkeringsplasser. Det er imidlertid også behov for å tillate parkering innenfor
næringsområdet for å sikre kort avstand til inngangsparti etc til for eksempel parkeringsplasser for
bevegelseshemmede, i tillegg til at det på sikt vil bli nødvendig å avsette nye samlearealer til parkering
etter hvert som området videreutvikles (jf. 5.2). Parkering er plasskrevende arealbruk og med økt
parkeringskrav fra kommunen for denne planen, må nødvendigvis utnyttelsesgraden også økes i
forhold til gjeldende reguleringsplan. Høy utnyttelsesgrad bidrar i større grad til bedre og mer kompakt
arealutvikling, i tråd med statlige anbefalinger for fortetting og samordnet areal- og
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transportplanlegging. Samtidig bidrar arealer til parkering (og transportsystemet førøvrig) at området
ikke kan «bygges igjen». Det foreslås derfor %-BYA=70% for planområdet. I BYA tilsvarer dette en
grunnflate på ca 17000 m2 for BN1 og ca 1900m2 for BN2, altså en økning på totalt ca 4600m2
grunnflate inkludertframtidig parkeringsareal. Samlet sett vurderes dette å være en relativt beskjeden
økning sett i forhold til omgivelsene og hva vi vurderer at området vil tåle uten at dette vil gi noen
negative konsekvenser for omgivelsene. Setti forhold til andre næringsvirksomheterer
utnyttelsesgraden også lavere enn det som legges opp til i andre næringsområder.

Byggehøyde

I gjeldende reguleringsplan er byggehøydene satt til maks 10 meter i sørlig deler av planområdet og
maks 18 meter i nordlig del av planområdet. Dette tilsvarer kote 13,4 –21,4 (medregnet minste
kotehøyde gulvpå 3,4, selv om deler av nordøstlige side av planområdet ligger helt opp på kote 10).

I reguleringsplanen ønsker man å tilrettelegge for en mindre økning i byggehøydene i forhold til i
gjeldende plan. En av grunnene til det er behov for å kunne etablere større og mer moderne siloer og
lageranlegg til fôr tilknyttet virksomheten. Dette er viktig for at det skal kunne være hensiktsmessig å
drive denne typen næringsvirksomhet i Fauske/Skysselvika. I tillegg medfører strengere byggtekniske
krav til blant annet økt isolasjon at etasjehøyden øker noe i forhold til eldre bygg.

I nordlig deler av planområdetsettes byggehøydene til kote 23,0 og i sørlig del av planområdet settes
byggehøydene til kote 18,40.

Utfylling i sjø

Beskrivelse

Det åpnes for utfylling i sjø i bukta mellom eksisterende næringsbebyggelse. Hensikten med
utfyllingen er å skape en kontinuerlig fyllingsfront langs sjøen slik at området får et mer helhetlig
uttrykk og kan fungere mer hensiktsmessig i forhold til arealutnyttelse. Eksisterende naust planlegges
revet og det skal etableres nye naust på fyllingen.

Den ytre avgrensningen for utfylling (fyllingsfront) er vist med formålsgrense mellom sjø- og
utbyggingsformål. Fyllingsfronten skal ligge innenfor formålsgrensen for utbyggingsformålene f_BUN
og BN1-2. Selve fyllingsfoten kan etableres i sjøformålet.

Geoteknisk vurdering og planlagt utførelse

Beskrivelsen er hentet fra G-not-003-1350025636, Rambøll 2018.

Fyllingen planlegges lagt ut ved konvensjonell fylling av sprengte bergmasser. Krav til utførelse for
fylling i sjø er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og
skråninger”. Der er også krav til kontroll av utførelse og kvalitet beskrevet. Som beskrevet i Statens
vegvesens håndbok V221, må fyllmassene under sjønivå fortrinnsvis bestå av relativt storfallen stein.
Det er fordelaktig at innholdet av finstoff og subus er minst mulig.

Kvaliteten og størrelsesfordelingen av fyllmassene bestemmer skråningshelningen. Beregningene er
utført med skråningshelning 1:2, og det forutsettes at fyllinga legges utsom prosjektert. For å ha
kontroll på fyllingsfronten anbefales det først å etablere en sjeté. Utleggingen bør skje med
gravemaskin som legger massen ned på sjøbunn.



 

 

Oppdragsnr.: 5192974   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 
Detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde  |   Plan-id: 2019005 

 
 

n:\519\29\5192974\5 arbeidsdokumenter\52 plan\plandokumenter detaljregulering\2019005_planbeskrivelse.docx 2020-01-22  |  Side 32 av 45 
 

Ved utlegging av fyllmasser er det viktig å kontrollere at fyllinga får riktig/prosjektert bredde ved 
fyllingsnivå. Skråningshelning må kontrolleres systematisk for å unngå utrasing av fyllinga og 
underliggende, jomfruelige løsmasser. Fyllingsfronten må erosjonssikres, og utføres samtidig med 
etableringen av sjetéen. Utførende entreprenør skal utarbeide plan for utførelse i samråd med 
geotekniker.  

Fylling kan utføres som planlagt og vist på tegning 3002 (jf. bilde under).  

 

Figur 18. Tegning 3002 hentet fra geoteknisk notat viser planlagt fylling. Kilde: Rambøll 2018 
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Figur 19. Profiltegning fra geoteknisk rapport med planlagt fylling og fyllingsfot. Profil F-F. Kilde Rambøll 2018 

 

(Uthevet tekst er krav som er videreført i planbestemmelsene) 

• Tiltaket faller innenfor geoteknisk kategori 2, dvs «konvensjonelle typer konstruksjoner og 
fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold». Dette 
med bakgrunn i at prosjektet innebærer utfylling i sjø hvor det er påvist tynne, innskutte lag 
med sprøbruddkarakter.  
 

• Tiltaket gis pålitelighetsklasse 2: Tiltaket vurderes å være en mellomting mellom kategoriene 
«Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnanlegg ved enkle og oversiktlige 
grunnforhold» og «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnanlegg ved kompliserte 
tilfeller». Eurokode 0 tabell NA.A1 (901) er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. 
 

• Utfyllingen plasseres i tiltaksklasse 2 iht. tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for 
prosjektering» i «Veiledning om byggesak» (SAK10 § 9-4) mens antatt bebyggelse (lager-
/næringsbygg) plasseres i tiltaksklasse K3; «Tiltak som medfører tilflytting av personer med 
inntil to boenheter, begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi (utover tiltak i K0-K2)». 
For geoteknikk i tiltaksklasse 2 og høyere er det krav om uavhengig kontroll av prosjektering 
og utførelse, i henhold til SAK10 § 14-2 punkt.  
 

• Før det kan etableres bebyggelse på fyllingen må det vurderes behov for seismisk 
dimensjonering (seismisk klasse II eller høyere). Seismisk dimensjonering av selve 
fyllingen kan utelates. 
 

• Fyllingen er forutsatt anlagt av sprengstein av god kvalitet. For prosjekter med fylling av 
sprengstein skal det utarbeides kontrollplan. Kontrollplanen inneholder kontrolltiltak 
som sikrer at arbeidene blir utført i henhold til planene, og sikrer mannskap og utstyr 
mot alvorlige ulykker. 
 

• Fyllingsfronten må erosjonssikres, og utføres samtidig med etableringen av sjeteen. 
Utførende entreprenør skal utarbeide plan for utførelse i samråd med geotekniker. 
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• Fyllingen har god nok stabilitet, forutsatt at den blir lagt opp til maks kote +3,0, og med 1:2
helning for fyllingsskråningene ut mot sjøen. Endrede forutsetninger mht. geometri,
fyllingsmaterialer og laster må kontrolleres av geotekniker.

• Framtidige bygg/konstruksjoner bør generelt ikke etableres nærmere fyllingskanten enn 10–15
meter. Bæreevne og setninger må kontrolleres nærmere når det foreligger mer detaljerte
planer for planlagt bebyggelse.

o Begrunnelse/supplerende info fra geotekniker: Avstanden ersatt for å hindre at bygg
får skader som følge av setninger/forflytninger i fyllingen. Normalt lar man fyllingen
ligge i ro et års tid (noen ganger lenger) slik at den er blitt godt påvirket av
bølgepåkjenninger fra en storm eller to. Det er mulig å se på avstanden igjen senere
når fyllingen har fått ligge en stund.

Se bestemmelse vedr. byggegrense på fyllingen.

• Ved etablering av bygg antas det at disse kan fundamenteres direkte på fyllingen, forutsatt at
fyllingen er bygget opp iht. beskrivelse og av masser av tilfredsstillende kvalitet.

• Det må påregnes setninger på fyllingen, og det må etableres et måleprogram for å
kunne kontrollere når setningene er unnagjort, og fyllingen er byggeklar.

• Kvikkleire:
Det er utført stabilitetsberegninger i flere terrengprofiler utover i sjøen og deter dokumentert
tilstrekkelig stabilitet for både sirkulære og plane glideflater i både effektiv-og
totalspenningsanalyse. Det er ikke registrert kvikkleireforekomster eller andre typer
løsmasseskred i området ovenfor tiltaksområdet hvor løsmassene ifølge kvartærgeologisk kart
består av randmorene og breelvavsetning. Områdestabilitetsforholdene som følge av
kvikkleire anses med dette å væreivaretatt.

• Sprøbruddlag:
Det er registrert enkelte tynne, innskutte lag av sprøbruddkarakter i grunnundersøkelsene og
det er sannsynlig at disse kan strekke seg et lite stykke utover mot sjøkanten, og innover mot
land. Påviste sprøbruddlag vurderes å være av begrenset omfang, og det vurderes at det ikke
er sammenhengende lag som medfører fare for områdestabilitet. Så lenge lokalstabiliteten er
ivaretatt, vurderes sikkerheten mot skred som tilfredsstillende.

Miljøoppfølging

5.5.3.1 Resultat fra foreliggende miljøundersøkelse

Østbø gjennomførte prøvetaking i mars 2019 i bukta hvor det planlegges utfylling i sjø. Prøvetaking
ble tatt ved hjelp av gravemaskin og på seks prøvepunkt i sjø og på land. Det ble funnet høye verdier
(tilstandsklasse 5) av TBT (Tributylinnkation) ved alle prøvepunktene. TBT kommer mest sannsynlig
fra bunnsmøring av båter og fra impregnerte garn/nøter. Østbø, 2019.
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Figur 20. Prøvepunkter i bukta. Østbø 2019

5.5.3.2 Søknad om utfylling i sjø

Fylkesmannen er ansvarlig miljømyndighet for søknader om utfylling i sjø og skal gi tillatelse til tiltaket
før det kan igangsettes. Dette inkluderer tiltak for å håndtere de forurensede massene som ble
avdekket i forbindelse med prøvetaking i bukta (jf. over), i tillegg til andre miljøtiltak for å hindre
forurensning og miljøskade, herunder partikkelspredning i forbindelse med planlagt utfylling.
Utfyllingen i seg selv kan sies å være et miljøtiltak ved at de forurensede massene dekkes til og vil
hindre ytterligere forurensning. Krav om søknad med miljøtiltak er videreført i bestemmelsene og
vurderes med dette å være ivaretatt i plansaken.

Norconsult er engasjert for å ivareta søknadsprosessen for utfylling i sjø som skal sendes til
Fylkesmannen. Søknadsprosessen er planlagt igangsatt første kvartal 2020.

Naust

Eksisterende naust planlegges revet og det er planlagt bygget 4-5 nye naust på den fyllingen. Utenfor
naustene planlegges det anlagt flytebrygger. Totalt %-BYA for området er satt til 30%.

For byggehøyde og utforming av naustene er kommuneplanens bestemmelser videreført. Dette
innebærer:

- Maks tillatt BYA pr. naust: 40 m²
- Maks tillatt møne: 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng
- Maks bredde pr. naust: 5 m regnet fra utvendig kledning
- Takvinkel skal ligge mellom 30-35 grader.
- Naust skal ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting

I plankartet er det lagt inn linjer for eiendomsgrenser som skal oppheves rundt eksisterende
nausttomter. Det er igangsatt prosess med fradeling av nye tomter for de planlagte naustene.
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Figur 21. Utsnitt fra illustrasjonsplan, område for naust og parkering.

Tilpasning av regulert vei og snuhammer

Som en del av reguleringsplanen ønsker man å rydde opp i eldre regulering slik at etablering av den
nye Straumøyrveien kan gjennomføres i tråd med intensjonen i gjeldende reguleringsplan fra 1998.
Dette innebærer at den regulerte snuhammeren fra gjeldende reguleringsplan må flyttes og tilpasses
det nyoppførte administrasjons- og lagerbygget tilknyttet oppdrettsvirksomheten.

I gjeldende reguleringsplan er veien regulert med 9 m totalbredde (3,5 m kjørebane + 1 m vegskulder).
Dette er brukt som utgangspunkt også for den nye veien og snuhammeren, men veien er utformet iht.
ny håndbok og det er lagt til breddeutvidelse i svingen og inn mot snuhammeren slik at det er
tilstrekkelig areal for store kjøretøy (vogntog). På begge sider av veien er det regulert annen veggrunn
som kan benyttes til fyllinger og skjæringer (mm).

For å sikre god terrengtilpasning og tilpasning til tilgrensende plan, legges det inn bestemmelse om at
formålsgrensene tilknyttet vegformål tillates justert i byggesak.

Etter ønske fra Fauske kommune er det regulert inn gang-/sykkelvei på sørøstsiden av veien. Det
stilles krav om belysning langs veien.
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Tilknytning til teknisk infrastruktur

Området er tilrettelagt med teknisk infrastruktur (EL/VA) med tilstrekkelig kapasitet for gjennomføring
av tiltaket. Det er ikke tilrettelagt eller planlagt alternativ energiforsyning til området.

Ved framtidig behov for trafo, skal plassering, areal og tilgjengelighet avklares med nettleverandør
(Indre Salten energi).

Planlagte offentlige anlegg

Planlagt, ny vei/omleggingen av Straumøyrveien, samt ny gang- og sykkelvei til områdetvil bli
offentlig, kommunal vei.

Universell utforming

Krav til universell utforming vil ivaretas i henhold til krav i teknisk forskrift.

Radon

Statens stråleverns grenseverdier for radium og uran i tilkjørte masser er innarbeidet i
planbestemmelsene. Hensikten er å sikre at radon i inneluft ikke overskrider anbefalte grenseverdier
dersom massene legges over bygningens radonsperre.

Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene skal ikke overskride 150 Bq/kg (becquerel per kilogram).
For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette skal dokumenteres i byggesøknad.

Havnivåstigning og flom

Ifølge Kartverket er årlig landheving i Fauske 4,1 mm. Lavvann med 20 års gjentaksintervall er fastsatt
til 1,49 meter under 0-punkt for NN2000 i Fauske. Med 200-års returperiode er havnivåendringen 238
cm og for 20-års returperiode er havnivåendringen 216 cm over NN2000 ifølge DSB (2016).

Kartutsnittet under viser at eksisterende bebyggelse og omkringliggende områder antas å bli
oversvømt ved inntreff av 1000-årsflom i 2090.



Oppdragsnr.: 5192974 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
Detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde | Plan-id: 2019005

n:\519\29\5192974\5 arbeidsdokumenter\52 plan\plandokumenter detaljregulering\2019005_planbeskrivelse.docx 2020-01-22 | Side 38av 45

Figur 22. Oversvømte områder ves inntreff av 1000-års flom i 2090. sehavnivå.no (Kartverket)

I kommuneplanens arealdel er kote 2,0 angitt som laveste høyde for overflate gulv (NN1954).
Angivelsen er ikke medregnet bølgepåvirkning. Det er ikke gjennomført bølgeberegninger som en del
av reguleringsplanprosessen, men geografisk sett har området har en skjermet beliggenhet og ligger i
le fra de største bølgepåvirkningene (jf. oversiktskart, figur 4). For å sikre at ny bebyggelse unngår
oversvømmelse og skade som følge av klima og havnivåstigning er kt. +3,40 satt som minste høyde
for overflate gulv på nye bygg. Ved nærmere beregnet anbefaling/vurdering kan denne grensen
endres.

Bestemmelsen om minste høyde for overflate gulv har ikke tilbakevirkende kraft for eksisterende/eldre
bebyggelse i planområdet.

Risiko- og sårbarhet

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering/tiltak

Nei Merknad

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred? Merket på aktsomhetskart, men
vurderes som lite sannsynlig/liten
risiko. Jf. kap 4.10

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare
for utglidning?

Utfylling i sjø. Jf. kap 5.3

Er området utsatt for springflo/flom i
sjø/vann?

Bestemmelse om minste
gulvhøyde legges til grunn, jf. 4.11.

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/
lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen? Det er ikke gjennomført målinger.
Ifølge NGIs kartlegging er nivået
moderat til lav/usikker i dette
området. Det er lovpålagt krav om
radonsperre i alle nye bygninger
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hvor det oppholder seg 
mennesker. Grenseverdier for 
radium og uran i tilkjørte masser 
sikres i bestemmelsene. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen spesielle risikoer 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen spesielle risikoer 

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen spesielle ulemper 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

 Ingen høyspentledninger i dette 
området 

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Det er ikke etablert fortau langs 
Straumøyrveien og veien 
trafikkeres i hovedsak av 
industrikjøretøy. Veien er imidlertid 
en blindvei og har relativt få 
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trafikkerende til fots og med 
sykkel. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Tilstrekkelig brannvannforsyning 
må dokumenteres i byggesaken. 

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Ja, og Strømøyrveien er en 
blindvei, men også tilgang fra sjø. 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

 Det er påvist forurensning i 
området hvor det planlegges 
utfylling, jf 5.4.  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

 Eksisterende virksomhet kan være 
årsak til forurensning. Ved 
mistanke om forurenset grunn, 
skal nødvendige undersøkelser 
utføres før gravearbeider kan 
starte. 

• Annet (spesifiser)  Naust med båter. 

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Lite aktuelt/liten risiko.  

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  
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• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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Virkninger/konsekvenser av planforslaget

Overordnede planer og føringer

Ny reguleringsplan er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for
Skjerstadfjorden.

I kommunedelplan for Skjerstadfjorden er sjøområdene avsatt til akvakultur, ferdsel, friluftslivog
småbåthavn. Formålene videreføres i reguleringsplanen, i tillegg til at det åpnes for naust med
tilhørende flytebrygge og småbåtanlegg. Det vurderes ikke å være noen negative konsekvenser
knyttet til disse endringene i arealbruken fra overordnet plan til reguleringsplanen ettersom dette er
bruk som allerede eksisterer på området i dag.

Naturverdi, vurdering etter Naturmangfoldloven kap. II

Planområdet ligger i et område som allerede er sterkt preget av menneskelig aktivitet,
næringsvirksomhet, trafikk, infrastruktur og generelt mye aktivitet. Det er registrert naturverdi knyttet til
sjøarealene hvor det planlegges utfylling (jf. 4.4). Naturverdiene vurderes i hovedsak å angå de
dypere og mer sentrale delene av Skjerstadfjorden, men utfyllingen kan likevel medføre spredning av
partikler som kan gi direkte konsekvens for fisk dersom den ikke skjer forsvarlig.

I den grad det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap (vurdering etter Naturmangfoldloven § 8), sier
Naturmangfoldloven § 9 at føre-var-prinsippet gjelder. I dette saken er det ikke gjennomført befaring
eller prøvetaking for å avdekke eventuelle ukjente naturverdier og all vurdering er basert på
eksisterende registreringer og kunnskap. Den direkte konsekvensen av tiltaket er ikke mulig å fastslå
på nåværende tidspunkt, og i slikt tilfelle sier føre- var-prinsippet at det skal tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate
tiltak.

For å sikre at utfyllingen ikke vil gi vesentlig skade på naturmangfoldet, knyttes det flere bestemmelser
til utfyllingen, blant annet at den skal gjøres så skånsomt som mulig og at den skal legges til et
tidspunkt hvor konsekvensene for marint liv blir minst mulig, fortrinnsvis høst og tidlig vinter.
Formuleringen så skånsomt som mulig gir ikke en ensbetydende forklaring på hvordan tiltaket skal
gjennomføres, men gir en pekepinn på hvordan man skal planlegge for- og gjennomføre utfyllingen.
Dette støtter opp under Naturmangfoldlovens § 6 (generell aktsomhetsplikt). Bestemmelsen gir videre
rom for at vurderingen førstkan komme når kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, med hensikt om å
sikre den helhetlige, beste løsningen for naturmangfoldet. Dette er en vurdering som ikke foreligger på
nåværende tidspunkt og som også er naturlig å ta senere i prosessen.

Fyllingen planlegges lagt ut med sprengte bergmasser av relativt stor stein for å begrense finstoff og
subus mestmulig (partikkelspredning), i tillegg til etablering med sjeté. Søknad om utfylling i sjø skal
inneholde avbøtende miljøtiltak (herunder tiltak for å forhindre partikkelspredning) og ved
gjennomføring av utfyllingen skal avbøtende tiltak gjennomføres. Massene som skal benyttes til
utfylling skal være rene. Før utfylling i sjø kan skje skal søknad sendes til Fylkesmannen for
godkjenning. Det er Fylkesmannen som godkjenner søknaden for inngrep i sjøbunn og setter vilkår
mot forurensing.

Basert på dette vurderer vi konsekvensene av utfyllingen å være begrenset. Med de betingelsene som
er gitt vurderes den planlagte utfyllingen så langt det er mulig å ivareta naturverdiene på best mulig
måte. Den samlede belastningen for økosystemet (§ 10) vurderes samlet sett å bli liten.
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Forholdet til vannforskriftens kap. 2 - Miljømål

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 4 og § 6 omhandler miljømål for
overflatevann (kystvann) og grunnvann.

For overflatevann gjelder følgende miljømål:

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, i samsvar
med klassifiseringen i vedlegg V og miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII. […mv.].

Prøvetaking har vist at miljøtilstanden i Skjerstadfjorden ergod eller meget god (Tønnessen Busch et
al, 2014). Det gjøres kontinuerlige målinger i Skjerstadfjorden for å opprettholde et godt vannmiljø og
overvåke miljøtilstanden. Vassdrags- og grunnvannstiltak behandles etter vannressursloven (lov om
vassdrag og grunnvann) som skal sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann.

I planen knyttes det bestemmelser til gjennomføring av tiltak i sjø med hensikt om å beskytte
miljøtilstanden og livet i vann. Hensynet til kystvannets tilstand vurderes med dette å være ivaretatt i
planen.

For grunnvann gjelder følgende miljømål:

Tilstanden i grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og balansen
mellom uttak og nydannelse sikres med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god
kjemisk og kvantitativ tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V, jf. terskel-og
vendepunktverdiene gitt i vedlegg IX. […mv.]

NVE er ansvarlig myndighet for tiltak knyttet til grunnvann og grunnvannsinteresser og har vurdert
risikoen for konflikt liten så fremst det ikke er planlagtdyptgående tiltak i grunnen som vil kunne
påvirke grunnvannsnivået. For å sikre at dette ivaretas er bestemmelse om dette tatt med i planen.
Hensynet med tanke på å sikre grunnvann mot forringelse anses med dette å være ivaretatt.

§ 12 Ny aktivitet eller nye inngrep

Forskriftens § 12 omhandler gjennomføring av ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst på
tross av at miljømål i §§ 4- 7 ikke nås eller at tilstanden forringes.

De planlagte tiltakene i sjø er av slik størrelse og omfang at vi vurderer det som liten sannsynlighet for
at tiltaket vil medføre svekket vannkvalitet eller på annen måte forringelse av vannkvaliteten.

Landskap

De landskapsmessige virkningene av utfyllingen i bukta og eventuelle framtidige nye bygg vurderes å
være små til tross for at det legges til rette for økning av byggehøydene og utnyttelsesgrad innenfor
hele planområdet.

I forhold til innsyn og utsikt til området, vurderes økt byggehøyde å gi små konsekvenser for
omgivelsene. Nærmeste nabobebyggelse består av 4-5 eneboliger som ligger øst for planområdet ved
E6. Nærmeste bolig ligger omtrent 87 meter i luftlinje fra planområdet ca. på kote 20 (møne på 26,6).
De øvrige boligene ligger i økende avstand østover med bebyggelse ca. fra kote 33 til kote 46 (møne
fra ca. kote 39 til 52). Det er i tillegg tett vegetasjon i området mellom E6 til næringsområdet, noe som
betyr at få eller ingen har direkte innsyn til planområdet fra sin bolig.

Planområdet ligger også godt skjermet i omgivelsene og utenfor viktige ferdselsårer og knutepunkter
for trafikk. Området ligger på enden av et felt med relativt tung næringsbebyggelse og det er ingen
nærliggende interesser som antas å påvirkes nevneverdig av økt byggehøyde. Avstanden til Fauske
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sentrum og sentrale byområderer også så stor at utsikten vil oppleves uforandretsett i fra nord og
nordvest. Det vil ikke bli silhuettvirkning i landskapet da det går bratt opp mot Straumnakken og
Høgkrytja sør og øst for planområdet.

Store deler av omkringliggende næringsarealer i Skysselvika består av utfylte sjøarealer. Planlagte
utfylling vurderes derfor å gi liten innvirkning på landskapsvirkningen. Skysselvika ligger ellers godt
skjermet i forhold til terreng og med god avstand til boliger etc. Hensynet til omgivelsene vurderes å
være ivaretatt.

Det stilles for øvrig krav i bestemmelsene til at det skal tas hensyn til det visuelle inntrykket av
området sett i fra innseilingen til Fauske med tanke på valg av arkitektonisk utforming, farger og
material.

Trafikale forhold

Planforslaget innebærer en justering av plassering og endret utforming for planlagt snuhammer i
forbindelse med omlegging og etablering av ny vei/Straumøyrveien til Skysselvika. Tilpasningen som
er gjort i reguleringsplanen gjør at veien og snuhammeren kan etableres i tråd med intensjonen i
gjeldende reguleringsplan fra 1998. Etter ønske fra Fauske kommune er det i tillegg lagt inn gang-
/sykkelvei på sørøstsiden.

Risiko og sårbarhet

Temaer som er beskrevet i risiko-og sårbarhetsskjemaet (jf. 5.11) anses å være tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget.

Rekreasjonsverdi

Ingen konsekvens (jf.4.6).

Bomiljø

Tiltaketvurderes ikke å gi noen negative virkninger på bomiljø.

Barns interesser

Området er lite tilgjengelig for barn i dag og vurderes å ha få kvaliteter som kan ha innvirkning for
barns interesser. Gjennomføring av tiltaket/planforslaget vurderes ikke å gi noen innvirkning på barns
interesser.

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Planlagt, ny vei/omleggingen av Straumøyrveien vil bli offentlig (kommunal) vei som vil etableres og
driftes av kommunen. Fauske kommune vil også få positive virkninger ved å tilrettelegge for
næringsutvikling med tanke på økte skatteinntekter.
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Interessemotsetninger

Det har ikke framkommet noen interessemotsetninger i forbindelse med planprosessen.

Avveininger av virkninger

Å styrke næringsvirksomhetens muligheter i forhold til fremtidig utvikling og behov for areal vil være et
vesentlig løft for virksomheten. I tillegg vurderes beliggenheten i forhold til landskapet og avstand til
nærliggende boliger å åpne for økt utnyttelsesgrad og byggehøyder uten at dette vil gi noen negative
konsekvenser for naboer eller andre interesser. Økt arealtetthet i dette området vurderes også positivt
i et bærekraftsperspektiv med tanke på å støtte opp under statlige anbefalinger om fortetting og
samordnet areal- og transportplanlegging.

Med grunnlag i de vurderingene som er presentert i planbeskrivelsen vurderes planforslagetsamlet
settå medføre liten konsekvens for miljø og samfunn, forutsatt at det tas hensyn til de marine
verdiene med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med planlagtutfylling i sjø.
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Fauske kommune 

 

Reguleringsbestemmelser for del av Skysselvika næringsområde, 
plan-ID 2019005 
Planen opphever deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planid 1997004. 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utfylling i sjø for å få en helhetlig fyllingsfront mot sjøen, samt 
åpne for framtidig videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet (landbase for fiskeoppdrett). Som 
en del av reguleringsplanen ønsker man samtidig å rydde opp i eldre reguleringsstatus slik at etablering av 
den nye Straumøyrveien kan gjennomføres i tråd med intensjonen i tidligere vedtatt reguleringsplan, i 
tillegg til planlagt ny gang-/sykkelveg. 

2. Planområdets arealformål 
Planområdet er vist på plankart datert 22.01.20 i målestokk 1:500 (A1).  

Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbl. § 12-5: 

Nr. 1) Bebyggelse og anlegg 

- Naust (f_BUN) 
- Næringsbebyggelse (BN-BN) 

Nr. 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (SKV/o_SKV) 
- Gang-/sykkelveg (o_SGS) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 
- Parkering (f_SPA og SPA) 

Nr. 6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 

- Småbåthavn/småbåtanlegg/ferdsel/friluftsliv (o_VAA) 

Siste behandling i plan- og utviklingsutvalg dato:  

Vedtatt av kommunestyret i møte dato:  

Under K. Sak nummer:  
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3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
3.1. Situasjonsplan 

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for omsøkt 
utbygging. Situasjonsplan skal vise plassering av planlagt bebyggelse med høyder, eksisterende og 
fremtidig terreng, veier, atkomst, parkeringsplasser, samt eventuelle skjermingstiltak og nye 
nettstasjoner. 

3.2. Parkering 

Innenfor planområdet gjelder følgende parkeringsbestemmelser: 

Arealbruk Enhet Minimumskrav parkering 

Bil Sykkel 

Næringsvirksomhet Pr.100 m2 BRA 1,5 1,5 

Naust Pr. naust 1,0 1,0 

 

Parkeringsplasser skal utformes i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 eller nyere. Minimum 5% av 
det totale antall parkeringsplasser skal utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede 
ivaretas.  

Parkeringsplasser vist på plankartet er ment som illustrasjon på mulig løsning. Endelig plassering og antall 
skal dokumenteres i situasjonsplan ved søknad om rammetillatelse.  

3.3. Estetikk og landskapstilpasning 

Det skal tas hensyn til det visuelle inntrykket av området sett i fra innseilingen til Fauske med tanke på 
valg av arkitektonisk utforming, farger og material.  

Utearealer skal tilrettelegges og brukes med vekt på ryddighet og oversiktlighet. Utelagring og visuelt 
skjemmende elementer tillates kun dersom funksjonene skjermes, for eksempel med vegetasjon, gjerde 
eller overdekning med tak. Skjermingstiltak skal fremgå av situasjonsplan.  

3.4. Grunnforhold 

Igangsettelsestillatelse kan ikke gis før det kan dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i 
forhold til det omsøkte tiltaket. Eventuelle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten skal være ferdigstilt 
senest ved søknad om ferdigattest. 

Ved mistanke om forurenset grunn, skal nødvendige undersøkelser utføres før gravearbeider kan starte. 
Forurensende masser skal håndteres i tråd med forurensningslovens forskrifter og eventuell tiltaksplan 
for forurensede masser.  

3.5. Radon 

Konsentrasjon av radium (Ra-226) i tilkjørte masser under og rundt bygninger skal ikke overskride 150 
Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million). Dette skal 
dokumenteres ved søknad om igangsettelsestillatelse.  

3.6. Grunnvann 

Tiltak som kan påvirke grunnvannsføringen, vannstand eller leie, eller medføre svekket kjemisk eller fysisk 
kvaliteten på grunnvannet, tillates ikke. 
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3.7. Tiltak i sjø 

3.7.1. Tillatelse til utfylling 
Det tillates utfylling i sjø innenfor felt f_BUN og BN1-2. Formålsgrensen mot o_VAA (sjø) utgjør ytre 
avgrensning for fyllingsfronten. Eventuell nødvendig fyllingsskråning/fyllingsfot kan etableres innenfor 
o_VAA. 

Ved utfylling skal det benyttes rene masser. Før utfylling og/eller mudring kan finne sted, skal søknad 
sendes til Fylkesmannens miljøvernavdeling for godkjenning. Søknaden skal inneholde avbøtende 
miljøtiltak.  

Utfyllingsarbeidet skal gjøres så skånsomt som mulig med hensyn til ikke å forringe det marine livet i 
sjøen. Utfyllingen skal planlegges til et tidspunkt hvor konsekvensene for marint liv blir minst mulig, og 
utenfor torskens gyteperiode, fortrinnsvis høst og tidlig vinter.  Avbøtende tiltak skal gjennomføres for å 
forhindre partikkelspredning.  

3.7.2. Geotekniske vurderinger (jf. geoteknisk notat G-not 003-1350025636), 
Ved fylling med sprengstein, skal det utarbeides kontrollplan med kontrolltiltak som sikrer at arbeidene blir 
utført i henhold til planen, og som sikrer mannskap og utstyr mot alvorlige ulykker.  

Fyllingen skal etableres med sjeté. Fyllingsfronten skal erosjonssikres og erosjonstiltakene skal 
gjennomføres samtidig med etableringen av sjetéen. Utførende entreprenør skal utarbeide plan for 
utførelse i samråd med geotekniker. 

Det skal etableres et måleprogram for å kontrollere setninger på fyllingen. Bebyggelse kan ikke etableres 
på fyllingen før måleprogrammet viser tilfredsstillende forhold.  

Plassering av nye bygg på fyllingen og byggegrense mot sjø skal vurderes i samråd med geotekniker og 
dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. Dersom geotekniske forhold ikke tilsier noe annet, er 
byggegrense mot sjø sammenfallende med formålsgrenser.  

Vurdering av behov for seismisk dimensjonering av nye bygg på fyllingen skal dokumenteres.  

3.8. Støy 

Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 20-1. Den samlede støybelastning fra planområdet skal ikke overskride 
grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442. Støyfølsom bebyggelse som grenser til industri- og 
næringsområdet, skal sikres tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hvilke bedrifter som etableres 
innenfor planområdet. Utredning av støy, samt etablering og vedlikehold av støyskjermingstiltak innenfor 
planområdet er tiltakshavers ansvar.  

Ved etablering av ny virksomhet, skal det gjøres en støyfaglig vurdering hvor den helhetlige 
støypåvirkningen i planområdet tas med i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres ved søknad om 
rammetillatelse. Dersom det viser seg at det den samlede støybelastningen vil eller kan overskride 
grenseverdiene gitt i tabell 3 i T-1442, skal det utarbeides en støyfaglig utredning med beregning og 
kartfesting av støysoner. Støyutredningen skal vedlegges søknad om igangsettelsestillatelse.  

Før brukstillatelse kan gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak være etablert og 
dokumentasjon på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge.  

 
3.9. Bygge- og anleggsfasen 

Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å minske 
ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv, støy og rystelser. Støy 
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fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i tråd med kap. 4 i T-1442. Planen skal godkjennes av 
Fauske kommune før igangsettelsestillatelse kan gis. 

3.10. Kabelanlegg/teknisk infrastruktur 

Det skal tas hensyn til eksisterende kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
kabeleier.  

Innenfor områder regulert til bebyggelse og anlegg (§12-5, nr.1) tillates det etablert nettstasjon. 
Nettstasjon skal sikres tilstrekkelig areal og tilgjengelighet til etablering og vedlikehold. Nærmere 
plassering skal avklares med nettleverandør. Dersom ikke annet er avtalt med nettleverandør, skal det 
sikres en tomt på 4x4 meter og minimum 10 meter fra nærmeste bygning.  

3.11. Kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes til ansvarlig kulturminnemyndighet 
omgående, jf. lov om kulturminner (kulturminneloven) § 8, andre ledd.  

3.12. Masseuttak 

Detaljreguleringen overlapper med konsesjonsområde for Skysselvik masseuttak. Drift og avslutning 
av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i 
vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven. 

 

4. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

4.1. Fellesbestemmelser 

a) Klimatilpasning 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
naturpåkjenninger. For alle nye bygg skal overflate gulv ligge minimum på kote +3,40 (NN2000), eller etter 
nærmere anbefalt nivå. Dette gjelder for hele planområdet. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft 
for eldre bebyggelse innenfor planområdet oppført før denne planens vedtakstidspunkt.  

 
4.2. Naust 

Innenfor område f_BUN kan det etableres naust med tilhørende funksjoner og anlegg, samt forankring av 
flytebrygger. Eierformen er felles.  

Parkering for f_BUN skal løses innenfor område f_SPA1.  

Maks utnyttelsesgrad for f_BUN er %-BYA = 30%. For utforming av naust gjelder følgende bestemmelser: 

- Maks tillatt BYA pr. naust: 40 m² 
- Maks tillatt møne: 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
- Maks bredde pr. naust: 5 m regnet fra utvendig kledning 
- Takvinkel skal ligge mellom 30-35 grader. 
- Naust skal ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting 
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Grunneiere i f_BUN har rett til atkomst via SKV3 over f_SPA2, som vist med piler på plankartet. 
Nødvendige justeringer av atkomsten tillates avklart i byggesak. Endelig plassering skal fremgå av 
situasjonsplan. Rettigheten til atkomst skal tinglyses.  

Før bebyggelse kan etableres innenfor f_BUN, skal nærmere angitte krav for utfylling i sjø, samt 
dokumentasjon for tiltaket være oppfylt i tråd med § 3.7. 

 

 

4.3. Næringsbebyggelse (BN1-2) 

Innenfor felt BN1-BN2 tillates næringsvirksomhet, herunder landbase for tilstøtende fiskeoppdrett i sjø 
med tilhørende funksjoner og anlegg (inkl. flytebrygge/landfeste til flytebrygge, kai og småbåtanlegg), 
lager, industri, teknisk infrastruktur (herunder veg, parkering, VA og EL), parkering og kontor. Kontordelen 
skal være underordnet hovedformålet og ha funksjonell tilknytning til dette. Eierformen er annen. 

Parkering for BN1-BN2 skal løses innenfor SPA2. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal ønsket plassering 
innenfor BN1-BN2 godkjennes av Fauske kommune og fremgå av situasjonsplanen ved søknad om 
rammetillatelse.  

Bebyggelsen i BN1 tillates oppført inntil + kt.23,0. Bebyggelsen i BN2 tillates oppført inntil + kt.18,40. 
Trappetårn og heishus tillates oppført inntil 2,5 meter over angitt kotehøyde. Siloer og tekniske 
konstruksjoner tillates inntil + kt. 30,0. Dette inkluderer også enkeltstående elementer som piper, rør, 
søyler, kraner og sjakter. 

Maks utnyttelsesgrad for BN1 og BN2 er %-BYA=70%. Der byggegrensen ikke fremgår i plankartet, er den 
sammenfallende med formålsgrensen. 

Det skal tinglyses rett til atkomst for f_BUN over SPA2. 

5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
5.1. Fellesbestemmelser  

a) Avkjørsler 
Justering av avkjørsler vist med pil på plankartet kan tillates etter godkjenning hos kommunen. Justering 
skal vises i situasjonsplanen som følger søknad om rammetillatelse. 

b) Justering av formålsgrenser 
Mindre justering av veigeometri og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
kan tillates etter godkjenning hos kommunen. Justering skal vises i situasjonsplanen som følger ved søknad 
om rammetillatelse. 

5.2. Kjøreveg 

Felt o_SKV1 utgjør planlagt, ny vei og snuhammer til planområdet (Straumøyrveien). Eierformen er 
offentlig.  

SKV2-SKV4 utgjør avkjørsler fra o_SKV1 og interne veier som skal betjene bebyggelse og anlegg innenfor 
planområdet. SKV2 er atkomstveg for BN1, SKV3 er atkomstveg til f_BUN, f_SPA og SPA2 og SKV4 er 
atkomstveg til BN2. Eierformen er annen (privat). Veiene skal være ferdig opparbeidet eller sikret 
opparbeidet senest 2 år etter ferdigattest for o_SKV1. 

5.3. Gang-/sykkelveg  

Felt o_SGS utgjør planlagt gang-/sykkelveg til planområdet langs o_SKV1. Eierformen er offentlig.  
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Før ferdigattest kan gis for o_SGS, skal gatebelysning langs gang- og sykkelveien være ferdig opparbeidet.   

5.4. Annen veggrunn – tekniske anlegg 

SVT1-SVT2 reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene kan brukes til grøfter, skjæringer, 
fyllinger, forstøtningsmurer, snøopplag, plassering av rekkverk og gatebelysning for tilgrensende 
vegformål, samt nødvendige arealer til drift og vedlikehold for slikt formål. Eierformen er annen (privat). 
 
 

5.5. Annen veggrunn – grønnstruktur 

Felt o_SVG1-3 reguleres til annen veggrunn – grønnstruktur. Områdene kan brukes til grøfter, skjæringer, 
fyllinger, forstøtningsmurer, snøopplag, plassering av rekkverk og gatebelysning for tilgrensende 
vegformål, samt nødvendige arealer til drift og vedlikehold for slikt formål. Eierformen er offentlig. 

o_SVG1-3 skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet med beplantning/vegetasjon senest 2 år innen 
ferdigattest for o_SKV1 og o_SGS. 

5.6. Parkering 

Områdene f_SPA1 (felles eierform) og SPA2 (annen eierform) reguleres til parkering for hhv. felt f_BUN (jf. 
§ 4.2) og BN1-2 (jf. 4.3). Områdene skal opparbeides i tråd med krav fastsatt i § 3.2 før ferdigattest kan gis 
for omsøkt utbygging i f_BUN og BN1-2. 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-
5 nr 5) 
6.1. Kombinerte formål i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone kombinert med 

andre angitte hovedformål 

Område o_VAA reguleres til kombinert formål for småbåthavn, småbåtanlegg, ferdsel og friluftsliv. 
Eierformen er offentlig. 

Innenfor område o_VAA tillates det etablering av småbåtanlegg i tilknytning til tilstøtende område for 
naust og småbåthavn i tilknytning til tilstøtende næringsvirksomhet (akvakultur og landbase for 
fiskeoppdrett).  

Innenfor området kan det etableres anlegg og lagres utstyr i tråd med bruken småbåtanlegg og 
småbåthavn. Allmenn ferdsel og friluftsliv tillates.  

Nødvendig skråningsfot i forbindelse med utfylling i sjø kan etableres innenfor o_VAA (jf.3.7). 
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7. Rekkefølgebestemmelser (§12-7 nr. 10) 
7.1. Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging/tiltak): 

- Situasjonsplan iht. § 3.1 
- Dokumentasjon på vurdering av støy for planlagt virksomhet, jf. § 3.8 
- Overordnet plan for teknisk infrastruktur, godkjent av Fauske kommune.  
- Før rammetillatelse kan gis for etablering av bebyggelse og anlegg på utfylt område i sjø, skal 

byggegrense mot sjø (avstand for ny bebyggelse fra fyllingsfronten) være vurdert i samråd 
med geotekniker. 

- Geoteknisk vurdering av behov for seismisk dimensjonering av nye bygg på fyllingen. 

 

7.2. Igangsettingstillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging/tiltak): 

- Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak, jf. § 3.4. 
- Eventuell støyutredning, jf. § 3.8.  
- Dokumentasjon for håndtering av støy og ulemper i bygge- og anleggsfasen, jf. § 3.9 
- Dokumentasjon på konsentrasjon av radium i tilkjørte masser, jf. § 3.5. 
- Detaljplaner for teknisk infrastruktur, inkludert dokumentasjon på tilstrekkelig 

brannvannforsyning, godkjent av Fauske kommune.  

Før igangsettingstillatelse kan gis for utfylling i sjø skal i tillegg følgende foreligge (jf. § 3.7):  

- Tillatelse til utfylling fra Fylkesmannen 
- Kontrollplan for korrekt gjennomføring av planlagt utfylling 
- Godkjent plan for gjennomføring av avbøtende miljøtiltak, herunder partikkelspredning. 

 

7.3.  Ferdigattest 

Før ferdigattest kan gis for omsøkt tiltak, skal følgende foreligge/være ferdigstilt:  

- Atkomst og parkering, samt øvrig teknisk infrastruktur. 
- Før ferdigattest kan gis for o_SGS, skal belysning være ferdig etablert.   
- Tinglysning av atkomstrett for f_BUN over BN. 
- Før ferdigattest kan gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak være 

etablert og dokumentasjon på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge.  
 

7.4. Senere rekkefølgekrav 

- Område o_SVG1-o_SVG4 skal beplantes/revegeteres senest 2 år etter siste ferdigattest er 
gitt for o_SKV1 og o_SGS. 

- Område SKV2-SKV4 skal være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet senest 2 år etter 
ferdigattest for o_SKV1. 
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Bakgrunn og formål:

Østbø as ble engasjert av Moldjord Bygg og Anlegg astil å ta sedimentprøverav et areal i
forbindelse utfylling i sjø ved Staumøyrveien 28, g.nr 83, br.nr 142, i Fauske
kommune.(Skysselvika)

Formålet med prøvetakingen var å få konstatert om massene i det arealet som skal utfylles er
forurenset, og få massene klassifisert i tilstandsklasse etter grad av forurensning.

Prøvetakingen:

Arealet på det området som er prøvetatt er ca 2000m2.
Det ble ved hjelp av gravemaskin tatt ut 6 stk sedimentprøver.
Antall prøver og analyse parametere er håndtert i henhold til Miljødirektoratets veileder M 350,
Vedlegg VII. Sediment prøvene ble tatt ut av det øverste sediment laget, ca 0 –20 cm.
Prøvene ble levert til Labora i Bodø 19.mars. Detble analysert etter «sedimentpakke basis» som
dekker det som det var sannsynlig kan finnes av forurensing i området. Det ble i tillegg analysert
etter Alifater.

Analyseresultater ble mottatt 28.03.2019. Se vedlegg 4- tabell med sammenstilling av
analyseresultater.

Om tilstandsklassene:

Vi har brukt tilstandsklassene definert i Miljødirektoratets veileder M-608-2016 "Grenseverdier for
klassifisering av vann, sediment og biota" for å klassifisere graden av forurensning i massene.



Rapport etter prøvetaking sedimenter i Skysselvika, 19.03.19
Side 3

Vurdering av kjemisk tilstand – basert på prøver i sediment

Dersom grenseverdier for kjemisk tilstand i sedimentet overskrides, bør det gjennomføres en
risikovurdering av sedimentet for å vurdere om sedimentet utgjør en risiko for menneske og miljø
og spredning til omgivelsene, før tiltak vurderes. Prøvetaking og risikovurdering skal
gjennomføres som beskrevet i Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurenset
sediment benyttes (M-409|2015).

Konklusjon:
Alle 6 prøvene viser høyeverdier for TBT(Tributylinnkation) oger i tilstandsklasse5, Svært dårlig.

TBT kommer mest sannsynlig fra bunnsmøring av båter og fra impregnerte garn/nøter.

Vedlegg:

1. Situasjonsplan
2. Skisse med prøvepunkter
3. Bilder
4. Oversikt analyseresultater med tilstandsklasser
5. Analyserapporter
6. Miljødirektoratets veileder M-350 – Håndtering av sedimenter
7. Miljødirektoratets veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment



 



 

1

2

3
4

5

6

Prøvepunkter Wennberg, Skysselvika
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Alle prøvene viser høye verdier av TBT

Prøve 1

Prøve

Prøve 4
Prøve

Prøve 6
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Analyseresultater sedimenter Skysselvika - Basert på veileder M-608-2016
Komponent Enhet Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6
Vanninnhold % 19,3 19,3 19,6 20,7 17,7 23,5
Kornstørrelse > 63 µm % 96 87,9 98,2 95,2 99,1 98,6
Kornstørrelse < 2 µm % 0,2 0,1 <0,10 0,2 <0,10 <0,10
TOC % 0,24 0,23 2,53 0,15
Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Antracen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluoranten µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pyren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)antracen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Krysen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(b)fluoranten µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(k)fluoranten µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(a)pyren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Dibenzo(ah)antracen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Benzo(ghi)perylen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
Indeno(1,2,3-dc)pyren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10
SUM PAH-16 µg/kg TS n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PCB 28 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 52 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 101 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 118 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 138 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 153 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
PCB 180 µg/kg TS <0,70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70 <0.70
Sum PCB 7 µg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
As, Arsen mg/kg TS 0,9 0,83 0,93 <0,50 0,71 1,61
Cd, kadmium mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cr, krom mg/kg TS 5,58 4,99 4,92 3,88 4,08 3,68
Cu, kobber mg/kg TS 14 16,3 4,93 11,8 16,7 14,6
Pb, bly mg/kg TS 3 2,2 1,3 1,4 2,1 3,2
Hg, kvikksølv mg/kg TS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Ni, nikkel mg/kg TS 6,8 5,4 5,9 8,1 8,3 7,7
Zn, sink mg/kg TS 20,9 16,6 10,8 14,7 12,4 10,8
Tributyltinnkation (TBT) µg/kg TS 18,6 29,7 37,4 3,97 2,26 5,22
Alifater >C5-C6 mg/kg TS <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00
Alifater >C6-C8 mg/kg TS <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00 <7.00
Alifater >C8-C10 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 16,7 10,4 <10.0 <10.0 <10.0 10,5
Sum alifater >C12-C35 mg/kg TS 17 10 n.d. n.d. n.d. 11
Sum alifater >C5-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.



De nye grenseverdiene 0g klassegrensene erstatter h-Iiljødirektoratets grenseverdier og

kLass-egrenser  i  In:lassifiseringsveiledeme TÅ-ZZZQ-"EUD? og TA- I46?! 199? [Veiledere for

l-cLassifiser'ing av miljøkvalitet  i  fjorder 0g kystfawann}.

ll lll IV

Gud Moderat Dårlig

Bakgrunnsnivå lngen toksiske Kroniske Akutt toksiske Omfattende

effekter effekter ved effekter ved toksiske

langtids— kort— effekter

eksponering tidseksponering

Øvre grense: Øvre grense: Øvre grense: Øvre grense:

bakgrunn AA-QS, PIIEC MAC  4215, ll‘rJECa.km_r_‘t AF”

PHECakutt

Figur: Klassifiseringssystem for vann og sediment. l} AF: sikkerhetsfaktor

l klassifiseringssystemet representerer klassegrensene en forventet økende- grad av skade på

organismesamfunnet 1' vannsøylen og sedimentene. Grensene er basert på tilgjengelig

informasjon fra laboratorietester, risikovurderinger og dossierer 0m  akutt  og kronisk toksisitet

pä organismer.



From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264, N-0283 Oslo. Tlf. +47 2213 1800.  Email:  info.on@alsglobal.com
To: LABORA AS  Ref: Svein Harald Hammer  [kos@ostbo.no;svein@labora.no;kari@labora.no;dsn@ostbo.no]
Program: SEDIMENT
Ordernumber: N1904587  ( K19/61; . )
Report created: 2019-03-26 by Sabra.Hashimi

ELEMENT SAMPLE

LAB19-
81541-1 

Sediment

LAB19-
81541-1. 

Sediment

LAB19-
81541-2 

Sediment

LAB19-
81541-2. 

Sediment

LAB19-
81541-3 

Sediment

LAB19-
81541-3. 

Sediment

LAB19-
81541-4 

Sediment

LAB19-
81541-4. 

Sediment

LAB19-
81541-5 

Sediment

LAB19-
81541-5. 

Sediment

LAB19-
81541-6 

Sediment

LAB19-
81541-6. 

Sediment
Sedimentpakke-basis CZ - *******        *******        *******        *******        *******        *******        
Tørrstoff (E) % 80,7 80,7 80,7 80,7 80,3 80,3 79,3 79,3 82,3 82,3 76,4 76,4
Vanninnhold % 19,3        19,3        19,6        20,7        17,7        23,5        
Kornstørrelse >63 µm % 96        87,9        98,2        95,2        99,1        98,6        
Kornstørrelse <2 µm % 0,2        0,1        <0.1        0,2        <0.1        <0.1        
Kornfordeling se vedl. *******        *******        *******        *******        *******        *******        
TOC % TS 0,24        0,23        2,53        0,15        0,12        0,12        
Naftalen µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Acenaftylen µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Acenaften µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Fluoren µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Fenantren µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Antracen µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Fluoranten µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Pyren µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Benso(a)antracen^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Krysen^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Benso(a)pyren^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Benso(ghi)perylen µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS <10        <10        <10        <10        <10        <10        
Sum PAH-16 µg/kg TS n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        
Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        
PCB 28 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 52 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 101 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 118 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 138 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 153 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
PCB 180 µg/kg TS <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        <0.70        
Sum PCB-7 µg/kg TS n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        
As (Arsen) mg/kg TS 0,9        0,83        0,93        <0.50        0,71        1,61        



ELEMENT SAMPLE

LAB19-
81541-1 

Sediment

LAB19-
81541-1. 

Sediment

LAB19-
81541-2 

Sediment

LAB19-
81541-2. 

Sediment

LAB19-
81541-3 

Sediment

LAB19-
81541-3. 

Sediment

LAB19-
81541-4 

Sediment

LAB19-
81541-4. 

Sediment

LAB19-
81541-5 

Sediment

LAB19-
81541-5. 

Sediment

LAB19-
81541-6 

Sediment

LAB19-
81541-6. 

Sediment
Pb (Bly) mg/kg TS 3        2,2        1,3        1,4        2,1        3,2        
Cu (Kopper) mg/kg TS 14        16,3        4,93        11,8        16,7        14,6        
Cr (Krom) mg/kg TS 5,58        4,99        4,92        3,88        4,08        3,68        
Cd (Kadmium) mg/kg TS <0.10        <0.10        <0.10        <0.10        <0.10        <0.10        
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.20        <0.20        <0.20        <0.20        <0.20        <0.20        
Ni (Nikkel) mg/kg TS 6,8        5,4        5,9        8,1        8,3        7,7        
Zn (Sink) mg/kg TS 20,9        16,6        10,8        14,7        12,4        10,8        
Tørrstoff (L) % 82,4        85,5        90,1        79        84,3        77,1        
Monobutyltinnkation µg/kg TS 6,04        4,43        6,6        1,84        2,07        3,98        
Dibutyltinnkation µg/kg TS 4,2        6,53        6,61        2,05        1,13        2,79        
Tributyltinnkation µg/kg TS 18,6        29,7        37,4        3,97        2,26        5,22        
Alifater >C5-C6 mg/kg TS        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00
Alifater >C6-C8 mg/kg TS        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00        <7.00
Alifater >C8-C10 mg/kg TS        <5.0        <5.0        <5.0        <5.0        <5.0        <5.0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0        <3.0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS        16,7        10,4        <10.0        <10.0        <10.0        10,5
Sum alifater >C12-C35 mg/kg TS        17        10        n.d.        n.d.        n.d.        11
Sum alifater >C5-C35 mg/kg TS        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.        n.d.

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.
For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the
corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS

Analyses that are not ready yet are shown as "**********".
Analyses that are not measured  are shown as "          ".
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PRØVINGSRAPPORT

lD: LAB19—81541 ver1 Dato: 27.03.2019

For  analysesvar,  se vedlagte prøvingsrapporl fra underleverandør ALS  Laboratory Group Norway AS.

ALS  Laboratory Group Norway AS  benytter  seg av  akkreditert  underleverandør.

Se ALS rapport N1904587  datert  2019-03-26 med vedlegg.

Prøve lD: LAB19-81541-01

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Analyseperiode: 19.03.2019 - 27.03.2019

Sediment, annet Prøveuttak 19.03.2019 10:53

Merking: Prøve 1

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Måleusikkerhet

Analyse  utført  3v undeflevera ndør ') Intem 1 slit

<  betyn Mindre em

Prøve lD: LAB19-81541-02

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Analyseperiode: 19.03.2019 - 27.03.2019

Sediment, annet Prøveuttak 19.03.2019 10:53

Merking: Prøve 2

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Måleusikkerhet

Analyse utført  av underleverandør *] Intern 1 stk

(  betyr: Mindre enn
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Prøve ID: LAB19-81541-03

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Analyseperiode: 19.03.2019 —27.03.2019

Sediment, annet Prøveuttak  19.03.2019 10:53

Merking: Prøve 3

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Måleusikkerhet

Analyse  utført  av underleverandør *] Intern 1 stk

(  betyr: Mindre enn

Prøve ID: LAB19-81541-04

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Analyseperiode: 19.03.2019 —2?.03.2019

Sediment,  annet Prøveuttak 19.03.2019 10:53

Merking: Prøve 4

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Måleusikkerhet

Analyse  utført  av underleverandør ‘J Intern 1 stk

<  betyr: Mindre enn

Prøve ID: LAB19-81541-05

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Anaivseperiode: 19.03.2019 —27.03.2019

Sediment, annet Prøveuttak 19.03.2019 10:53

Merking: Prøve 5

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Må1eusikkerhet

Analyse  utført  av underleverandør *] lntern 1 stk

<  betyr: Mindre enn

Prøve ID: LA519-81541-06

Prøvemottak: 19.03.2019 10:54 Analyseperiode: 19.03.2019 —27.03.2019

Sediment,  annet Prøveuttak 19.03.2019 10:53

Merking: Prøve  6

Parameter Metode Resultat Enhet Krav Måleusikkerhet

Analyse  utført  av underleverandør ‘J Intern 1 stk

<  betyr: Mindre enn

"”] Laboratorlet er  IKKE!  aKKrealtert TOI' denne analysen.

j (£0. $936v

Ida Jørgensen

Avd. Ingeniør, kjemi

Kopi til

DordiSnefjel15(dsn@ostbo.no}

Kjetil Østbø [kos@ostbo.no}
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Analyseresultatene gjelder  for analyser av de angitte prøver i den stand de ble mottatt av Labofa AS.

Måleusikkerhet for mikrobiologiske analyser fås oppgitt ved henvendeise til laboratoriet.

Prøvetaking er ikke omfattet av akkrediteringen.

Rapporten skal ikke kopieres i ufullstendig  form,  uten skriftiig godkjenning fra [ahora AS.
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Rapport

Side 1 (15)

Mottatt  dato 2019-03-20

Utstedt 2019-03-26

Prosjekt .

Bestnr K191'61

Analyse  av  sediment

Deres prøvenavn

Labnummer

Anal  3

Sediment akke-basis  CZ‘

Tørrstoff  E “‘9"

Vanninnhold  fl """

Kornstørrelse  >63  m  a  """

Kornstørrelse  <2  m  °  "‘9“

Kornfordelin """

TOC auFev

Naftalen  ‘3 "'9“

Acenaft  len  a  "'9“

Acenaften  " """
Fluoren ”""
Fenantren  """
Antracen a  "'a"

Fluoranten  “'9"
P en a  ulev

Benso  a  antracen" a  "Fe”
K  enn  a ulev

Benso  b  fluoranten" "'(”

Benso  k  fluoranten" "'"

Benso  a  en” a """
Dibenso ah  antracen" “Fe"
Benso  hi  e  en  a "5""
lndeno  123cd

Sum  PAH-16‘

Sum PAH carcino  ene” ”

en A a ulev

PCB zaau'ev
PCB 52am
PCB 101 a "lev
PCB 11 a  a "'ev
PCB 138 a "'9"
PCB 153a "lev
PCB 180 6 "lev

ALS Laboratory Group Norway AS

PB 543 Skøyen, N41214: Oslo

ALS Sarpsborg

Yvenveien ”IT, N—1715 Yven

LAB19-81541-1

Sediment

N00646408

Resultater

0.24

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

n.d.

n.d.

<0.70

<0.70

<0.70

<0.70

<0.70

<0.70

<0.70
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Usikkerhet  t Enhet

N1904587

1GS F98 M3 UVK

LABORA  AS

Svein Harald Hammer

Klinkerveien  8

8006  Bodø

Norway

Metode

- 1

4.87 % 2

1.19 % 2

9.6 % 2

0.02 %

sevedL 2

N

0.08 %  TS

N

fk TS

fk TS

fk TS

fk TS

fk TS

{k TS

J'k TS

fk TS

fk TS

fk TS

fk TS

fk TS

{k TS

J'k TS

J'k TS

J'k TS

J'k TS

fk TS
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Rapport

Side 2 (15)

Deres prøvenavn

Labnummer

Anal  e

Sum  PCB-T’

As Arsen "'"
pb Bl aulev

Cu Ko er “*9"

Cr Krom “‘9"

Cd  (Kadmium) °  "'eV

H Kvikksølv  “'9"
Ni  Nikkel  ”'9"

Zn  Sink  ”'"

Tørrstoff  L  a  ""”

Monobu  tinnkation  ‘1 "Fe“

Dibut ltinnkation  a "'9“

Tribu  tinnkation a  "**"

Tørrstoff  (E) a "BW

Alifater  >C5-Cfi  ‘3 "'"

Alifater >C6-CB  °  """

Alifater >CB-C1  0  a  "Fe"

Alifater  >C10-C12  a  """

Alifater >C12-C16 a  "'(”

Al  ifater  >C16-C35  a "'9'"

Sum  alifater >C12-C35 ”
Sum  alifater >C5-C35  '

ALS Laboratory Group Norway AS

PB 543 Skøyen, N41214: Oslo

ALS Sarpsborg

Yvenveien 17,  N—1715  Yven

LAB19-81541-1

Sediment

N00646408

E—post: info_onQalsglobalcom

Tel: +47  221318  0E}

Resultater Usikkerhet  t

n.d.

0.90 0.18

3.0 0.6

14.0 2.80

5.58 1.12

<0.10

<0.20

6.8 1.4

20.9 4.2

82.4

6.04 2.39

4.20 1.67

18.6 5.9

80.7 4.87

<?.00

<?.00

<5.0

<3.0

<3.0

16.7

17

n.d.

N1904587

1G8 F98 M3 UVK

Enhet Metode

J'k TS

TS

TS

TS

TS

fk TS

Jk TS

fk TS

ik TS

????

33333333

%

fk TS

fk TS

fk TS

%

fk TS

r‘k T8

1% TS

ik TS

fk TS

ik TS

3333333
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3

5‘8
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Rapport N1904587

S“93(15’ 1GSFQSM3UVK

Deres prøvenavn LAB19-81541-2

Sednnent

Labnunnner N00646409

Anal  3 Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode

Sediment akke-basis  CZ” — ------- - 1

Tørrstoff  E  “‘9‘" 80.7 4.87 % 2

Xlr'anninnhald”lw 19.3 1.19 % 2

Kornstørrelse  >63 m‘m'e‘r 87.9 8.8 % 2

Kornstørrelse  <2 maulev 0.1 0.01 % 2

Kornfordelin “'9" — ------- se  ved]. 2

TOC  3  "5°“ 0.23 0.08 %  TS 2

Naftalenaulev <10 ik TS 2

Acenafi  lena"lev <10 fk TS 2

Acenaften"lev <10 fk TS 2

Fluorenau'e" <10 fk TS 2

Fenantrenaulev <10 fk TS 2

Antracenaulev <10 fk TS 2

Fluorantenau'e" <10 fk TS 2

P enanlev <10 ik TS 2

Benso a  antracen" a  "**-'" <10 ik TS 2

K  enn"Bev <10 fk TS 2

Bensraflflfluoranten"“‘1'W <10 fk TS 2

Benso  k fluoranten" """ <10 fk TS 2

Bensoa  renML"W <10 fk TS 2

Dibenso ah  antracenMW-"V <10 fk TS 2

Benso hi  e  enaufev <10 ik TS 2

lndeno123cd renAaulev <10 fk TS 2

Sum  PAH-16‘ n.d. fk TS 2

Sum PAH carcino  ene” n.d. fk TS 2

PCB ZBW'" €0.70 fk TS 2

PCB 52““"3"I <0.70 fk TS 2

PCB101aulev <030 ik TS 2

PC3118aulev <OJO fk TS 2

PCB138‘“""‘Ir <0.70 fk TS 2

PCB153aU'e" <0.70 fk TS 2

PCB 1130aulw <0.70 fk TS 2

SwnPCBJ” nd. W  TS 2

A5 Arsen N'" 0.83 0.17 m  fk TS 2

Pb BI ”*" 2.2 0.4 m Jk TS 2

Cu Ko eraUFev 1&3 327 n1fk  TS 2

Cr  Krom  “be" 4.99 1.00 m ik TS 2

Cd  Kadmium  “'9‘" <0.10 m fk TS 2

H Kvikksølv  “'9" <02!) m ik TS 2

Ni  Nikkel  """ 5.4 1.1 rn ik TS 2

Zn  Sink  “'9‘" 15.6 3.3 m fk TS 2
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Rapport N1904587

Side 4 (15)
1GSFQSM3UVK

A  L  S

Deres prøvenavn LAB19-81541-2

Sediment

Labnummer N00646409

Anal  e Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode Utført  Si  n

Tørrstoff  L  a  "59" 85.5 % 3 3 SAHM

Monobu  tinnkation a  "59" 4.43 1.75 fk TS 3 T SAHM

Dibut Itinnkationau'e“r 6.53 2.58 fk TS 3 T SAHM

Tribu tinnkation  *3 "le" 29.7 9.5 fk TS 3 T SAHM

Tørrstoff  E  5  "Be“ SU.? 4.87 % 4 2 SAHM

Alifater  >C5-Cfi  "'" <7.00 m  fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C6-CB  "'" <?.00 m Jk TS 4 2 SAHM

Alifater >C8-C1  0  a  "‘9“ <5.0 rn fk TS 4 2 SAHM

Alifater  >C10-C12 ‘3 """ <3.0 m ik TS 4 2 SAHM

Alifater  >C12-C16  ** """ <3.0 m fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C16-C35  ** "'9“ 10.4 m ik TS 4 2 SAHM

Sum  alifater  >C12-035  ' 10 m  fk TS 4 2 SAHM

Sum  alifater >C5-C35’ n.d. m Jk TS 4 2 SAHM
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Rapport N1904587

S“95(15’ 1GSFQSM3UVK

Deres prøvenavn LAB19-81541-3

Sednnent

Labnunnner N00646410

Anal  3 Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode

Sediment akke-basis  CZ” — ------- - 1

Tørrstoff  E  “‘9‘" 80.3 4.85 % 2

Xlr'anninnhald”lw 19.6 1.21 % 2

Kornstørrelse  >63 m‘m'e‘r 98.2 9.8 % 2

Kornstørrelse  <2 maulev <0.1 % 2

Kornfordelin “'9" — ------- se ved]. 2

TOC  3  "5°“ 2.53 0.51 %  TS 2

Naftalenaulev <10 ik TS 2

Acenafi  lena"lev <10 fk TS 2

Acenaften"lev <10 fk TS 2

Fluorenau'e" <10 fk TS 2

Fenantrenaulev <10 fk TS 2

Antracenaulev <10 fk TS 2

Fluorantenau'e" <10 fk TS 2

P enanlev <10 ik TS 2

Benso a  antracen" a  "**-'" <10 ik TS 2

K  enn"Bev <10 fk TS 2

Bensraflflfluoranten"“‘1'W <10 fk TS 2

Benso  k fluoranten" """ <10 fk TS 2

Bensoa  renML"W <10 fk TS 2

Dibenso ah  antracenMW-"V <10 fk TS 2

Benso hi  e  enaufev <10 ik TS 2

lndeno123cd renAaulev <10 fk TS 2

Sum  PAH-16‘ n.d. fk TS 2

Sum PAH carcino  ene” n.d. fk TS 2

PCB ZBW'" <0.70 fk TS 2

PCB 52““"3"I <0.70 fk TS 2

PCB101aulev <030 ik TS 2

PC3118aulev <OJO fk TS 2

PCB138‘“""‘Ir <0.70 fk TS 2

PCB153aU'e" <0.70 fk TS 2

PCB 1130aulw <0.70 fk TS 2

SwnPCBJ” nd. W  TS 2

A5 Arsen N'" 0.93 0.18 m  fk TS 2

Pb BI ”*" 1.3 0.3 m Jk TS 2

Cu Ko er “‘9" 4.93 0.99 rn fk TS 2

Cr  Krom  “be" 4.92 0.98 m  ik TS 2

Cd  Kadmium  “'9‘" <0.10 m fk TS 2

H Kvikksølv  “'9" <02!) m ik TS 2

Ni  Nikkel  """ 5.9 1.2 rn ik TS 2

Zn  Sink  “'9‘" 10.8 2.2 m fk TS 2
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Rapport N1904587

Side  5  (15)
1GSFQSM3UVK

A  L  S

Deres prøvenavn LAB19-81541-3

Sediment

Labnummer N00646410

Anal  e Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode Utført  Si  n

Tørrstoff  L  a  "59" 90.1 % 3 3 SAHM

Monobu  tinnkation a  "59" 6.60 2.60 fk TS 3 T SAHM

Dibut Itinnkationau'e“r 6.61 2.61 fk TS 3 T SAHM

Tribu tinnkation  *3 "le" 37.4 11.9 fk TS 3 T SAHM

Tørrstoff  E  5  "Be“ 80.3 4.35 % 4 2 SAHM

Alifater  >C5-Cfi  "'" <7.00 m  fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C6-CB  "'" <?.00 m Jk TS 4 2 SAHM

Alifater >C8-C1  0  a  "‘9“ <5.0 rn fk TS 4 2 SAHM

Alifater  >C10-C12 ‘3 """ <3.0 m ik TS 4 2 SAHM

Alifater  >C12-C16  ** """ <3.0 m fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C16-C35  ** "'9“ <10.0 m  r‘k TS 4 2 SAHM

Sum  alifater  >C12-035  ' n.d. m  fk TS 4 2 SAHM

Sum  alifater >C5-C35’ n.d. m Jk TS 4 2 SAHM
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Rapport N1904587

S“97(15’ 1GSFQSM3UVK

Deres prøvenavn LAB19-81541-4

Sedhnent

Labnunnner N00646411

Anal  3 Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode

Sediment akke-basis  CZ” — ------- - 1

Tørrstoff  E  “‘9‘" 79.3 4.79 % 2

Xlr'anninnhald”lw 20.7 1.2? % 2

Kmnäøneme>63 rn‘m'e‘r 952 95 % 2

Kornstørrelse  <2 maulev 0.2 0.02 % 2

Kornfordelin “'9" — ------- se ved]. 2

TOC  3  "5°“ 0.15 0.07 %  TS 2

Naftalenaulev <10 ik TS 2

Acenafi  lena"lev <10 fk TS 2

Acenaften"lev <10 fk TS 2

Fluorenau'e" <10 fk TS 2

Fenantrenaulev <10 fk TS 2

Antracenaulev <10 fk TS 2

Fluorantenau'e" <10 fk TS 2

P enanlev <10 ik TS 2

Benso a  antracen" a  "**-'" <10 ik TS 2

K  enn"Bev <10 fk TS 2

Bensraflflfluoranten"“‘1'W <10 fk TS 2

Benso  k fluoranten" """ <10 fk TS 2

Bensoa  renML"W <10 fk TS 2

Dibenso ah  antracenMW-"V <10 fk TS 2

Benso hi  e  enaufev <10 ik TS 2

lndeno123cd renAaulev <10 fk TS 2

Sum  PAH-16‘ n.d. fk TS 2

Sum PAH carcino  ene” n.d. fk TS 2

PCB ZBW'" <0.70 fk TS 2

PCB 52““"3"I <0.70 fk TS 2

PCB101aulev <030 ik TS 2

PC3118aulev <OJO fk TS 2

PCB138‘“""‘Ir <0.70 fk TS 2

PCB153aU'e" <0.70 fk TS 2

PCB 1130aulw <0.70 fk TS 2

SwnPCBJ” nd. W  TS 2

A5 Arsen N'" <0.50 m  fk TS 2

Pb BI ”*" 1.4 0.3 m Jk TS 2

Cu Ko er “‘9" 11.8 2.37 rn fk TS 2

Cr  Krom  “be" 3.88 0.78 m  ik TS 2

Cd  Kadmium  “'9‘" <0.10 m fk TS 2

H Kvikksølv  “'9" <02!) m ik TS 2

Ni  Nikkel  """ 8.1 1.6 rn ik TS 2

Zn  Sink  “'9‘" 14.7 2.9 m  fk TS 2
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Rapport N1904587

Side  3  (15)
1GSFQSM3UVK

A  L  S

Deres prøvenavn LAB19-81541-4

Sediment

Labnummer N00646411

Anal  e Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode Utført  Si  n

Tørrstoff  L  a  "59" 79.0 % 3 3 SAHM

Monobu  tinnkation a  "59" 1.84 0.73 fk TS 3 T SAHM

Dibut Itinnkationau'e“r 2.05 0.85 fk TS 3 T SAHM

Tribu tinnkation  *3 "le" 3.97 1.26 fk TS 3 T SAHM

Tørrstoff  E  5  "Be“ 79.3 4.79 % 4 2 SAHM

Alifater  >C5-Cfi  "'" <7.00 m  fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C6-CB  "'" <?.00 m Jk TS 4 2 SAHM

Alifater >C8-C1  0  a  "‘9“ <5.0 rn fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C10-C12 a  """ <3.0 m ik TS 4 2 SAHM

Alifater  >C12-C16  ** """ <3.0 m fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C16-C35  ** "'9“ <10.0 m  r‘k TS 4 2 SAHM

Sum  alifater  >C12-035  ' n.d. m  fk TS 4 2 SAHM

Sum  alifater >C5-C35’ n.d. m Jk TS 4 2 SAHM
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Rapport N1904587

S“99(15’ 1GSFQSM3UVK

Deres prøvenavn LAB19-81541-5

Sednnent

Labnunnner N00646412

Anal  3 Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode

Sediment akke-basis  CZ” — ------- - 1

Tørrstoff  E  “‘9‘" 82.3 4.97 % 2

Xlr'anninnhald”lw 17.7 1.09 % 2

Kornstørrelse  >63 m‘m'e‘r 99.1 9.9 % 2

Kornstørrelse  <2 maulev <0.1 % 2

Kornfordelin “'9" — ------- se ved]. 2

TOC  3  "5°“ 0.12 0.07 %  TS 2

Naftalenaulev <10 ik TS 2

Acenafi  lena"lev <10 fk TS 2

Acenaften"lev <10 fk TS 2

Fluorenau'e" <10 fk TS 2

Fenantrenaulev <10 fk TS 2

Antracenaulev <10 fk TS 2

Fluorantenau'e" <10 fk TS 2

P enanlev <10 ik TS 2

Benso a  antracen" a  "**-'" <10 ik TS 2

K  enn"Bev <10 fk TS 2

Bensraflflfluoranten"“‘1'W <10 fk TS 2

Benso  k fluoranten" """ <10 fk TS 2

Bensoa  renML"W <10 fk TS 2

Dibenso ah  antracenMW-"V <10 fk TS 2

Benso hi  e  enaufev <10 ik TS 2

lndeno123cd renAaulev <10 fk TS 2

Sum  PAH-16‘ n.d. fk TS 2

Sum PAH carcino  ene” n.d. fk TS 2

PCB ZBW'" <0.70 fk TS 2

PCB 52““"3"I <0.70 fk TS 2

PCB101aulev <030 ik TS 2

PC3118aulev <OJO fk TS 2

PCB138‘“""‘Ir <0.70 fk TS 2

PCB153aU'e" <0.70 fk TS 2

PCB 1130aulw <0.70 fk TS 2

SwnPCBJ” nd. W  TS 2

A5 Arsen N'" 0.71 0.14 m  fk TS 2

Pb BI ”*" 2.1 0.4 m Jk TS 2

Cu Ko er “‘9" 16.7 3.34 rn fk TS 2

Cr  Krom  “be" 4.08 0.82 m  ik TS 2

Cd  Kadmium  “'9‘" <0.10 m fk TS 2

H Kvikksølv  “'9" <02!) m ik TS 2

Ni  Nikkel  """ 8.3 1.6 rn ik TS 2

Zn  Sink  “'9‘" 12.4 2.5 m fk TS 2
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Deres prøvenavn LAB19-81541-5

Sediment

Labnummer N00646412

Anal  e Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode Utført  Si  n

Tørrstoff  L  a  "59" 84.3 % 3 3 SAHM

Monobu  tinnkation a  "59V 2.07 0.83 fk TS 3 T SAHM

Dibut Itinnkationau'e“r 1.13 0.51 fk TS 3 T SAHM

Tribu tinnkation  *3 "le" 2.26 0.72 fk TS 3 T SAHM

Tørrstoff  E  5  "Be“ 82.3 4.97 % 4 2 SAHM

Alifater  >C5-Cfi  "'" <7.00 m  fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C6-CB  "'" <?.00 m Jk TS 4 2 SAHM

Alifater >C8-C1  0  a  "‘9“ <5.0 rn fk TS 4 2 SAHM

Alifater  >C10-C12 ‘3 """ <3.0 m ik TS 4 2 SAHM

Alifater  >C12-C16  ** """ <3.0 m fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C16-C35  ** "'9“ <10.0 m  r‘k TS 4 2 SAHM

Sum  alifater  >C12-035  ' n.d. m  fk TS 4 2 SAHM

Sum  alifater >C5-C35’ n.d. m Jk TS 4 2 SAHM
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Deres prøvenavn LAB19-81541-6

Sedhnent

Labnunnner N00646413

Anal  3 Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode

Sediment akke-basis  CZ” — ------- - 1

Tørrstoff  E  “‘9‘" 76.4 4.62 % 2

Vanninnhold  a  """ 23.5 1.44 % 2

Kornstørrelse  >63 m‘m'e‘r 98.6 9.8 % 2

Kornstørrelse  <2 maulev <0.1 % 2

Kornfordelin “'9" — ------- se  ved]. 2

TOC  3  "5°“ 0.12 0.07 %  TS 2

Naftalenaulev <10 ik TS 2

Acenafi  lena"lev <10 fk TS 2

Acenaften"lev <10 fk TS 2

Fluorenau'e" <10 fk TS 2

Fenantrenaulev <10 fk TS 2

Antracenaulev <10 fk TS 2

Fluorantenau'e" <10 fk TS 2

P enanlev <10 ik TS 2

Benso a  antracen" a  "**-'" <10 ik TS 2

K  enn"Bev <10 fk TS 2

Bensraflflfluoranten"“‘1'W <10 fk TS 2

Benso  k fluoranten" """ <10 fk TS 2

Bensoa  renML"W <10 fk TS 2

Dibenso ah  antracenMW-"V <10 fk TS 2

Benso hi  e  enaufev <10 ik TS 2

lndeno123cd renAaulev <10 fk TS 2

Sum  PAH-16‘ n.d. fk TS 2

Sum PAH carcino  ene” n.d. fk TS 2

PCB ZBW'" <0.70 fk TS 2

PCB 52““"3"I <0.70 fk TS 2

PCB101aulev <030 ik TS 2

PC3118aulev <OJO fk TS 2

PCB138‘“""‘Ir <0.70 fk TS 2

PCB153aU'e" <0.70 fk TS 2

PCB 1130aulw <0.70 fk TS 2

SwnPCBJ” nd. W  TS 2

A5 Arsen N'" 1.61 0.32 m  fk TS 2

Pb BI ”*" 3.2 0.6 m Jk TS 2

Cu Ko er “‘9" 14.6 2.92 rn fk TS 2

Cr  Krom  “be" 3.68 0.74 m  ik TS 2

Cd  Kadmium  “'9‘" <0.10 m fk TS 2

H Kvikksølv  “'9" <02!) m ik TS 2

Ni  Nikkel  """ 7.7 1.5 rn ik TS 2

Zn  Sink  “'9‘" 10.8 2.2 m fk TS 2
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A  L  S

Deres prøvenavn LAB19-81541-5

Sediment

Labnummer N00646413

Anal  e Resultater Usikkerhet  t Enhet Metode Utført  Si  n

Tørrstoff  L  a  "59" 77.1 % 3 3 SAHM

Monobu  tinnkation a  "59" 3.98 1.57 fk TS 3 T SAHM

Dibut  Itinnkation a "'9“ 2.79 1.12 fk TS 3 T SAHM

Tribu tinnkation  *3 "le" 5.22 1.67 fk TS 3 T SAHM

Tørrstoff  E  5  "Be“ 76.4 4.62 % 4 2 SAHM

Alifater  >C5-Cfi  "'" <7.00 m  fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C6-CB  "'" <?.00 m Jk TS 4 2 SAHM

Alifater >C8-C1  0  a  "‘9“ <5.0 rn fk TS 4 2 SAHM

Alifater  >C10-C12 ‘3 """ <3.0 m ik TS 4 2 SAHM

Alifater  >C12-C16  ** """ <3.0 m fk TS 4 2 SAHM

Alifater >C16-C35  ** "'9“ 10.5 m ik TS 4 2 SAHM

Sum  alifater  >C12-035  ' 11 m  fk TS 4 2 SAHM

Sum  alifater >C5-C35’ n.d. m Jk TS 4 2 SAHM
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”a" etter  parameternavn  indikerer at  analysen  er utført  akkreditert  ved ALS  Laboratory Group Norway AS.
”a  ulev" etter parameternavn  indikerer at  analysen  er  utført akkreditert  av  undedeverandør.
”*” erter parameternavn  indikerer  uakkredftert analyse.
Ulførende laboratorium  er oppgitt  i tabell kalt  Ulf.
n.d.  betyr ikke  påvist.
nia betyr ikke  analyserbad.
<  betyr mindre enn.
>  betyr større enn.

Metodes  esifikas'on
1  Pakkenavn «Sedimentpakke basis»

Øvrig metodeinformasjon  til de ulike  analysene  sees under

2  «Sediment basispakke» Risikovurdering av  sediment

Bestemmelse av  vanninnhold  og tørrstoff

Metode: ISO 11465
Måleprinsipp: Tørrstoff bestemmes  gravimetrisk  og vanninnhold  beregnes  utfra  målte

verdier.
Rapporteringsgrense: 0,10 %
Måleusikkerhet: 5  %

Bestemmelse  av Kornfordeling (<63  um, >63 um og <2 um)

Metode: ISO 1127?:2009
Måleprinsipp: Laserdifiraksjon
Rapporteringsgrense: 0,10 %

Bestemmelse av TOC

Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Måleprinsipp: Coulometrisk  bestemmelse
Rapporteringsgrense: 0,010 %TS

Bestemmelse av  polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16

Metode: EPA  429, EPA 1668, EPA 3550
Måleprinsipp: GCFMSD
Rapporteringsgrenser: 10 pglkg TS
Måleusikkerhet: 30 %

Bestemmelse av  polyklorerte bifenyler, PCB-7

Metode: EPA 429, EPA 1668, EPA 3550
Måleprinsipp: GCEMSD
Rapporteringsgrenser: 0,7  pgikg TS
Måleusikkerhet: 30 %

Bestemmelse av metaller, M-1C

Metode: EPA 2007, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120
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Metodes esifikas'on
Måleprinsipp: lCP-AES
Rapporteringsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0)

alle enheter  i  mgikg TS
Måleusikkerhet: 20  %

3  «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser

Metode: ISO 23161:2011
Deteksjon og kvantifisertng: GC-ICP-SFMS
Rapporteringsgrenser: 1  pgikg TS

4  Alifater  CS-C35 i jord

Metode: >05-C10: EPA  8260,  EPA  5021A, EPA  5021, EPA  8015, MADEP  2004  rev  1.1, ISO  15009
>C10-035:  intern metode (SPIMFAB)

Måleprlnsipp: GC-FlDlGC-MS
Rapporteringsgrenser (LOQ):  >CS-C6: 7,00  mglkg TS

>06-CB: 7,00  mgikg TS

>08-C10: 5,0 mg/kg TS
>C10-C12:  3,0 mgr’kg TS
>01  2-C16:  3,0 mglkg TS
>C16-035: 10,0  mgikg TS

Godk'enner

JAEL Jarle Ellefsen

SAHM Sabra Hashimi

U

T GC-ICP-QMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1  Ansvarlig laboratorium: ALS  Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen,  0214  Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien  264, 0283  Oslo, Norge

2  Ansvarlig laboratorium: ALS  Laboratory Group,  ALS Czech Republic  s.r.o,  Na Harfé  91336, Praha,  Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova  168717, 470 03 Ceska  Lipa
Pardubice V Ra'i  906, 530 02 Pardubice

1 Utførende teknisk enhet (innen ALS  Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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A  L  S

Utt'1

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

3  Ansvarlig laboratorium: ALS  Scandinavia  AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

Måieusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon  i  "Evaluation of measurement  data — Guide to the
expression of uncertainty in  measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2  noe som gir et koniidensinterval på om lag 95%.

Måieusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måieusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis  i  rapporten. vil dette
oppgis ved henvendeise til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis  i  sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har  skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar E forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside mvwolsglobalno

Kopi sendt til:
Kari Eidem, LABORA AS. N-BOOB Bodø. Norway.

Den digitalt signert  PDF-fil  representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

ALS Laboratory Group Norway AS Dokumentet er godkjent

PB 643 Skøyen, N41214: Oslo og digitalt undertegnet Sabra Hashimi
E—post: infoongalsglobaioom av Rapporter 2019.03.2616:19:41

ALS Sarpsborg Tel: + 47 22 'I 3 18 00 Client  Service

Yvenveien 17. N—1715 Yven sabra.hashimigalsglobamom
\Noh' UUlM'lM nicnlnhnl  nn



ALS

Attachment  no.  I  to the  certificate ofanalysis  for  work  order  PR1926 I71
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Test  method Specification:  CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction

(fraction from 2 pm to 63 mm) Fraction  >  0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions determined from

the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63  um", "Silt 2—63

Results  of  soil texture analysis
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Guidelines for handling of sediments   

Sammendrag – summary 

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør 

planlegges, aktuelle tiltaksmetoder og gjeldende regelverk. Videre omfatter den nødvendig 
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Miljødirektoratet’s guidelines for handling of sediments give an overview of how measures 

in sediments should be planned, appropriate remediation techniques and current 

regulations. The guidelines also include the necessary basis for assessment and 

documentation in connection with applications. 
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Sammendrag 

 
Denne veilederen er utarbeidet for myndigheter, tiltakshavere og konsulenter. Veilederen gjelder 
alle typer saker som berører sedimenter, både i sjø, vassdrag og innsjø. Veilederen presenterer 
saksgang, regelverk, utredningsbehov, planlegging, tiltaksgjennomføring og overvåking/kontroll før, 
under og etter tiltak i sedimentsaker. Den er inndelt i tre deler: 

 
Del 1 gir en kort oversikt over saksgang og prosess i sedimentsaker.  
Del 2 gir en kort omtale av hvert av trinnene i saksgangen.  
Del 3 Vedlegg I-IX som gir fordypning i sentrale temaer omtalt i del 2.  

 
Veilederen legger opp til at krav til dokumentasjon etc. ved behandling av sedimentsaker skal 
tilpasses omfanget av det aktuelle tiltaket. Det er lagt til grunn følgende størrelsesinndeling for 
tiltak, basert på areal og volum av sediment som berøres:  
 

Tiltakets størrelse basert på volum og areal 
 

Kategori Volum Areal 

Små tiltak  <500 m3 <1000 m2 

Mellomstore tiltak >500 m3 og <50 000 m3 >1000 m2 og <30 000 m2 

Store tiltak >50 000 m3 >30 000 m2 

 
Tiltak som berører sedimenter igangsettes enten av en tiltakshaver som ønsker å gjennomføre et 
tiltak (etter søknad) eller av forurensningsmyndigheten ved at det gis et pålegg om undersøkelser 
for å kartlegge behovet for eventuell opprydding av forurensning.  
 
Den som ønsker å gjennomføre et tiltak som berører sedimenter må alltid først ta kontakt med 
kommunen for å avklare om gjeldende kommunale planer åpner for dette, samt for å få oversikt 
over foreliggende informasjon om forurensningssituasjonen, naturforhold på stedet og lignende. 
Fylkesmannen kan også gi opplysninger om forurensning og naturforhold, og svare på spørsmål om 
søknadsprosessen.  
 
Ved de fleste store tiltak vil det være aktuelt å involvere berørte parter og andre interessenter. 
Planlegging av medvirkning og informasjon bør starte tidlig i prosessen. 
 
Som hovedregel må det alltid gjøres undersøkelser av sedimentene i tiltaksområdet. I tillegg skal 
informasjon om naturforholdene på stedet alltid innhentes, og tiltakets betydning for 
naturforholdene på stedet skal vurderes.  
 
For alle oppryddingstiltak i forurensede sedimenter må det defineres hva som er den konkrete 
målsettingen for tiltaket, både som langsiktig miljømål og konkret tiltaksmål. Miljødirektoratet 
anbefaler tilstandsklasse II som tiltaksmål ved opprydding i sedimenter i områder der vesentlige 
kilder til forurensning i sjø er sanert. 
 
Overvåking/kontroll vil være aktuelt både under tiltak, som sluttkontroll for å vurdere om 
tiltaksmål er nådd, og i etterkant av tiltak for å vurdere effekten av tiltak på lang sikt. De 
prioriterte tiltaksplanområdene, listet opp i St.meld. nr. 14 (2006-2007) «Sammen for et giftfritt 
miljø», anses som ferdig oppryddet når den aktive tiltaksfasen med planlagte tiltak er over og 
tiltaksmålene er nådd, forutsatt at også vesentlige spredningskilder på land er stanset eller 
redusert. Overvåking etter tiltak kan imidlertid føre til identifisering av nye oppryddingsbehov 
dersom det gjennomførte oppryddingstiltaket ikke bidrar som forventet til oppfyllelse av langsiktige 
miljømål. 
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Del 1 – Kort oversikt 

Endringer siden forrige versjon 

Denne utgaven av håndteringsveilederen er oppdatert på følgende temaer:  

• Avbøtende tiltak mot undervannsstøy fra aktiviteter som genererer mye støy med høy 

energi i forbindelse med sedimentarbeid, farledsutdyping og anleggsaktivitet i sjø.  

• Håndtering av plast i sprengsteinmasser 

 

Ellers er det det er foretatt noen mindre endringer i selve veilederen, men det er først og fremst 

vedleggene som er revidert.   

 

Følgende vedlegg er endret/revidert: 

• Vedlegg I – Lover og forskrifter. Vedlegget er revidert mhp tema "håndtering av 

næringsavfall". 

• Vedlegg IV -  Naturhensyn. Ingen tematiske endringer. Teksten omkring tematikken er 

forsøkt spisset. 

• Vedlegg VI – Tiltaks – og disponeringsløsninger. Vedlegget er oppdatert med noen 

justeringer i tekst under avsnitt om "tildekking", "avbøtende tiltak", "utfylling i sjø", 

"strandkantdeponi" og "etablering av kunstige sandstrender". 

• Vedlegg VII – Undersøkelser og overvåking. Vedlegget er oppdatert med noen justeringer i 

tekst om prøvetaking og analyser av forurenset overvann fra sandfangskummer, 

miljøgiftbudsjett og sluttrapport. 

• Vedlegg VIII Mal for søknadsskjema tiltak i sjø. Malen er endret. 

• Vedlegg XI Sjekkliste for arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn. Vedlegget er 

endret. 

 

Innledning 

 
Dette dokumentet, Veileder for håndtering av sediment (Håndteringsveilederen), gir veiledning ved 

planlegging av tiltak som omfatter sedimenter. Det gir oversikt over saksgang og regelverk, hvordan 

tiltak i sedimenter bør planlegges med hensyn på undersøkelser og overvåking, hvilke 

tiltaksmetoder som kan være aktuelle og hvordan forurensede sedimenter kan disponeres. 

Veilederen er utarbeidet for myndigheter, tiltakshavere og konsulenter. Veilederen gjelder alle 

sedimenter, og mye vil være likt enten det dreier seg om opprydding av forurenset sediment eller 

andre tiltak. I tillegg til saker om sedimenter i sjø, gjelder veilederen også for behandling av saker i 

vassdrag og innsjø. Veilederen har tre deler, hvor del 1 gir kort oversikt over saksgang og prosess 

forbundet med sedimentsaker, del 2 gir en kort omtale av hver av trinnene i saksgangen og del 3 

omfatter vedlegg I-IX og gir fordypning i sentrale temaer i sedimentsaker. Det faglige grunnlaget for 

veilederen er blant annet en rekke fagrapporter, samt Miljødirektoratets øvrige veiledere for arbeid 

med sedimentsaker (se nedenfor). For ytterligere fordypning i et tema eller innsyn i 

bakgrunnsdokumentasjon bør man søke til de refererte kildene. 
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Vi presiserer at det i hver enkelt sak må gjøres en konkret vurdering og utøves skjønn fra 

myndighetenes med tanke på om tillatelse/pålegg skal gis og hvilke vilkår som skal stilles.  

 

Mange steder langs kysten vår er sedimentene forurenset som følge av menneskelig virksomhet. En 

rekke ulike tiltak i sjø kan føre til at sedimenter virvles opp slik at forurensning spres. Svært ofte 

viser det seg at sedimentene er forurenset selv på steder der det ikke er noen åpenbare 

forurensningskilder i nærheten. Årsaken til dette er at forurensede partikler kan spres med 

vannstrømmer over store distanser. Oppvirvling av sedimenter kan dessuten føre til skade på 

naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset med miljøgifter 

eller ikke.  

 

Opprydding av forurenset sjøbunn er et satsningsområde for myndighetene. I en rekke fjordområder 

er det utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for forurenset sjøbunn som oppfølging av Stortingsmelding 

12 (2001-2002) «Rent og rikt hav». På bakgrunn av tiltaksplanene har regjeringen utarbeidet en 

handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn i 17 prioriterte områder. Handlingsplanen er 

presentert i Stortingsmelding 14 (2006-2007) «Sammen om et giftfritt miljø». Oppryddingstiltak som 

gjennomføres som følge av handlingsplanen vil typisk foregå i tett samarbeid med 

forurensningsmyndighetene. Veilederen om håndtering av sediment skal være til hjelp ved 

oppfølging av områder der det er behov for å gjennomføre undersøkelser eller oppryddingstiltak, 

Den gjelder også håndtering av sedimenter i forbindelse med andre sedimentsaker, som for 

eksempel utfylling i sjø, mudring ved brygger, i havner, skipsleder og lignende. 

 

Forskrift om rammer for vannforvaltning (vannforskriften) trådte i kraft i 2007 og regulerer EUs 

rammedirektiv for vann i norsk rett. Vann skal etter denne forskriften forvaltes som en helhet fra 

fjell til fjord, og det skal lages forvaltningsplaner for alle vannområder. Forvaltningsplanene skal 

beskrive hvordan miljømål om «god økologisk tilstand» og «god kjemisk tilstand» skal oppnås i alle 

vannforekomster. Tiltak rettet mot sedimenter vil kunne bidra til å oppfylle disse miljømålene, 

særlig når det gjelder kjemisk tilstand. Å gi unntak fra vannforskriftens miljømål kan være aktuelt i 

særlige tilfeller der nødvendige tiltak ikke er gjennomførbare, enten av hensyn til natur eller av 

tekniske grunner, eller fordi de er uforholdsmessig kostnadskrevende. 

 

Veilederens inndeling 

Veilederen er inndelt i tre deler: 

 

Del 1 gir en kort oversikt over saksgang og prosessen forbundet med sedimentsaker. Den kan 

fungere som en sjekkliste for den som planlegger å gjennomføre et som berører sedimenter 

(tiltakshaver). Lenker vil ta leseren direkte til utdypende kapitler i Del 2. 

 

Del 2 gir en utdypning av saksgangen i sedimentsaker, med en omtale av hvert trinn. Kapitlene 

følger den kronologiske rekkefølgen i saksgangen. Kapitlene omtaler Problembeskrivelse, 

Forundersøkelser og risikovurdering, Tiltaksvurdering, Søknad, tiltaksplan, tillatelse og pålegg, 

Gjennomføring av tiltak, og overvåking, Sluttkontroll og sluttrapport og Overvåking etter 

tiltak.Kapitlene omtaler problembeskrivelse, forundersøkelser og risikovurdering, tiltaksvurdering, 

søknad, tiltaksplan, tillatelse og pålegg, gjennomføring av tiltak, og overvåking, sluttkontroll og 

sluttrapport og overvåking etter tiltak. 

 

Del 3 består av vedlegg I-IX og gir fordypning av sentrale temaer i sedimentsaker, en mal for 

søknadsskjema om tiltak, samt oversikt over mulige forurensningskilder og nyttige 
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informasjonskilder. Del 3 skal konsulteres både av den som fremskaffer dokumentasjon og 

utarbeider søknad om tiltak, og av den som behandler søknad om tillatelse til tiltak.  

 

Tiltakets størrelse 

Veilederen legger opp til at krav til dokumentasjon etc. ved behandling av sedimentsaker skal 

tilpasses omfanget av det aktuelle tiltaket. Det er lagt til grunn følgende størrelsesinndeling for 

tiltak, basert på areal og volum av sediment som berøres:  

 

 

Tiltakets størrelse basert på volum og areal 
 
 

Kategori Volum Areal 

Små tiltak  <500 m3 <1000 m2 

Mellomstore tiltak >500 m3 og <50 000 m3 >1000 m2 og <30 000 m2 

Store tiltak >50 000 m3 >30 000 m2 

 

 

 

Små tiltak kan typisk være mudring utenfor private brygger langs kysten.  

Mellomstore saker kan for eksempel handle om mudring i småbåthavner, utfylling i sjø eller 

utbedring av industri- eller trafikkhavner.  

Store tiltak. Oppryddingstiltak i forurensede sedimenter vil ofte være store tiltak. Andre store 

tiltak kan for eksempel være knyttet til større infrastrukturprosjekter slik som farledsutdyping og 

veiutbygging. 

 

Forurensningsgrad 

Denne veilederen gjelder for alle sedimenter i sjø, vassdrag og innsjø, uavhengig av 

forurensningsgrad. Undersøkelser av sjøbunnen og klassifisering av forurensningstilstand i henhold til 

Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016) 

skal legges til grunn i vurdering om og hvordan tiltak kan gjennomføres. Selv for sedimenter som 

ikke er forurenset over bakgrunnsnivå kan det være nødvendig med tillatelse til tiltak fra 

forurensningsmyndighetene, fordi partikkelspredning i seg selv kan medføre fare for skade på 

naturmiljøet. Mudring og dumping fra skip er særskilt regulert i forurensningsforskriftens kapittel 22 

og krever tillatelse for å kunne finne sted lovlig, uavhengig av forurensningsgrad. 

 

Andre veiledere/faktaark 

Miljødirektoratet har utarbeidet flere supplerende veiledere som er relevante i sedimentsaker. En  

oversikt over publikasjoner finnes på Miljødirektoratets nettsider 

(http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_sjobunn/). De meste sentrale veilederne 

og faktaarkene er vist i oversikten nedenfor. 

 

 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sediment-og-biota/
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-073.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_sjobunn/
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Veiledere/faktaark Miljødirektoratets 
rapportnummer 

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og 
biota 

M-608 

Risikovurdering av forurenset sediment 
 

M-409 

Regneark til bruk ved risikovurdering 
 

Regneark til M-409 

Retningslinjer for sjødeponier 
 

TA - 2624 

Testprogram for tildekkingsmasser (Tildekkingsveileder) M-411 

Nøkkelindikator for det nasjonale arbeidet forurenset 
sjøbunn 

M-831 

Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn M-325 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sediment-og-biota/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/September/Retningslinjer_for_sjodeponier/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Testprogram-for-tildekkingsmasser/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Oktober-2017/Nokkelindikator-for-det-nasjonale-arbeidet-med-forurenset-sjobunn/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Mars-2015/Tiltaksplaner-for-opprydding-i-forurenset-sjobunn/
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Saksgang 

Den generelle saksgangen for tiltakshaver og forurensningsmyndigheten (fylkesmannen og 

Miljødirektoratet) ved tiltak i sedimenter er illustrert i figur 1. Figuren viser tiltakshavers oppgaver 

(blå felt og piler) og forurensningsmyndighetens oppgaver (grønne felt og piler). Omfanget av 

oppgavene vil variere fra sak til sak. Det er viktig å merke seg at figuren ikke viser nødvendig 

saksgang hos andre myndigheter eller kommunen. Hvert trinn er kort omtalt nedenfor og beskrives 

mer utførlig i kapitler i Del 2. Kapitlene følger nummereringen i figuren.  

 

 

Figur 1. Generell saksgang for tiltakshaver og forurensningsmyndighet ved tiltak i 

sediment. Tiltakshavers og myndighetens oppgaver i henholdsvis blått og grønt. 



Del 1 Saksgang 

 12 

 

 

Tiltak i sedimenter igangsettes enten av en tiltakshaver som ønsker å gjennomføre et tiltak og har 

fått tillatelse til tiltaket etter søknad, eller av forurensningsmyndigheten ved at det gis et pålegg 

om undersøkelser for å kartlegge behovet for opprydding i forurensning.  

 

Den som ønsker å gjennomføre et tiltak som omfatter sedimenter bør alltid først ta kontakt med 

kommunen for å avklare om gjeldende kommunale planer åpner for tiltaket, samt for å få 

oversikt over informasjon om forurensningssituasjonen, naturforhold på stedet og lignende. 

Fylkesmannen kan også gi opplysninger om forurensning og naturforhold, og svare på spørsmål 

om søknadsprosessen.  

 

Pålegg fra myndighetene vil normalt stille krav om dokumentasjon som omfatter pkt. 1-3 nedenfor. 

 
1. Problembeskrivelse 

Tiltakshaver skal beskrive tiltaket og skaffe seg oversikt over tilgjengelig kunnskap om 

tiltaksområdet og hvilken dokumentasjon som er påkrevd. Videre må tiltakshaver få oversikt 

over gjeldende planer, lover, regelverk og hvilke myndigheter og interessenter som skal 

involveres. Tiltak kan kreve tillatelse etter flere lovverk. Generelt kan det sies at tiltak bør 

være godkjent etter plan- og bygningsloven før behandling etter annet lovverk iverksettes. Som 

minimum bør det foreligge en uttalelse fra kommunen som avklarer forholdet til gjeldende 

planer og til plan- og bygningsloven. 

 
2. Undersøkelser og risikovurdering  

For å avklare forurensningssituasjonen, naturforholdene på stedet og fare for spredning av 

forurensning skal det gjøres undersøkelser og en risikovurdering. Kravene til dokumentasjon vil 

være avhengig av tiltakets størrelse.  

 

Pålegg fra forurensningsmyndigheten spesifiserer krav til undersøkelser og risikovurdering. 

 
3. Tiltaksvurdering  

Behov for tiltak og aktuelle tiltaksmetoder må vurderes i lys av undersøkelsene (pkt. 2). Plan for 

overvåkning og disponeringsløsninger for mudrede sedimenter må utarbeides.  

 

Dersom dokumentasjonen i pkt. 1-3 er sammenstilt etter pålegg fra myndighetene og det er 

identifisert behov for opprydningstiltak, vil forurensningsmyndigheten vurdere å gi pålegg om å 

utarbeide en tiltaksplan på bakgrunn av tiltaksvurderingen. 

 
4. Søknad, tiltaksplan, tillatelse og pålegg 

Søknad om tillatelse til tiltak med nødvendig dokumentasjon sendes forurensningsmyndigheten. 

Forurensningsmyndigheten sender kopi av søknaden på høring til parter og andre berørte, med 

mindre det allerede er innhentet uttalelser som er lagt ved søknaden. 

Forurensningsmyndigheten inkluderer innkomne høringsuttalelser i sin saksbehandling. 

Søknadsbehandling er gebyrbelagt. 

 

En tiltaksplan som er utarbeidet etter pålegg, sendes til myndighetene for vurdering, og følges 

eventuelt opp med pålegg om gjennomføring av oppryddingstiltak.  
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5. Gjennomføring av tiltak og overvåking 

Tiltaket gjennomføres i samsvar med tiltaksplan eller pålegg. Myndighetene kan føre tilsyn for å 

kontrollere at tiltaket gjennomføres i tråd med krav i tillatelse eller pålegg. Tilsyn er 

gebyrbelagt. 

 
6. Etterkontroll, sluttdokumentasjon og rapportering 

Tiltakshaver gjennomfører sluttkontroll og rapporterer til myndighetene i henhold til krav i 

tillatelse eller i pålegg. Myndighetene gjennomgår dokumentasjonen og vurderer om det er 

behov for noen videre oppfølging av saken. Dersom ikke tiltaksmål er oppnådd må ytterligere 

tiltak vurderes. 

 
7. Overvåking etter tiltak 

Ved oppryddingstiltak vil overvåking i etterkant av tiltaket være nødvendig både på kort og lang 

sikt for å vurdere effekten av tiltaket. Overvåkingsprogram må inngå i tiltaksplanen. Ved andre 

tiltak framgår krav til overvåking av tillatelsen. Forurensningsmyndigheten gjennomgår 

resultatene fra overvåkingen og vurderer om det er behov for videre oppfølging.  
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Del 2 – Gjennomgang av generell 

saksgang 

Kapittel 1 – Problembeskrivelse 

Det første tiltakshaver bør gjøre, uansett omfang av tiltaket, er å utarbeide en problembeskrivelse 

som kan brukes som utgangspunkt for planlegging og søknad om tiltak. Problembeskrivelsen bør ta 

for seg de temaene som er nevnt nedenfor. Som første ledd i prosessen må tiltakshaver kontakte 

kommunen for å avklare forholdet til gjeldende planer og til plan- og bygningsloven.   

Dersom forurensningsmyndigheten har gitt et pålegg, vil det framgå av pålegget hvilken 

dokumentasjon, planer og beskrivelser som skal framlegges, men temaene vil i hovedsak være de 

som er nevnt nedenfor: 

Forurensningssituasjonen 

Forurensningssituasjonen må avklares. Kunnskap om tidligere og eksisterende forurensningskilder gir 

et grunnlag for å vurdere forurensningssituasjonen i sedimentene og planlegge undersøkelser 

dersom det ikke er gjennomført tidligere. Kontroll på kilder og tilførsler av forurensning er dessuten 

avgjørende for effekten av sedimentoppryddingstiltak. Her må også diffuse kilder som forurenset 

grunn, overvann og kommunalt avløp tas med i vurderingen. Det er viktigst å ha kontroll og oversikt 

over de største kildene. Se Vedlegg X- Forurensningskilder for en oversikt over mulige 

forurensningskilder. 

 

Formål og miljømål 

For alle oppryddingstiltak må den konkrete målsettingen for tiltaket defineres. Det omfatter både 

langsiktig miljømål og tiltaksmål. Les mer om miljømål for tiltak i forurenset sjøbunn i Vedlegg II - 

Miljømål. Som regel skal miljømål settes for tiltak selv om formålet primært ikke er opprydding. 

 

Aktuelle tiltak og metoder 

Noen ganger kan det være flere alternative tiltaksmetoder som er aktuelle å vurdere, mens andre 

ganger kan formålet med tiltaket være bestemmende for metode (f.eks mudring for å øke 

seilingsdyp), eller forholdene på stedet legger føringer for valg av metode (f.eks. at det er for grunt 

til å bruke tildekking som oppryddingsmetode). Dersom det skal mudres må det finnes en 

disponeringsløsning for muddermassene. Se Vedlegg VI - Tiltaks- og disponeringsløsninger for mer 

informasjon. 

 

Naturforhold 

Det må avklares om det er spesielle naturforhold innenfor eller ved tiltaksområdet som kan bli 

berørt, for eksempel gyte- og oppvekstområder for fisk, grunne mudderbukter og ålegressenger med 

et høyt biologisk mangfold. Informasjon om naturforhold og naturtyper kan innhentes fra Naturbase, 

kommuner, fiske- og naturvernforeninger/organisasjoner, samt fylkesmannen. Informasjon om 

fiskerirelaterte naturforhold finnes på Fiskeridirektoratets kartløsning på nett. Områder med viktige 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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naturverninteresser kan være foreslått vernet eller allerede være vernet. Dette må avklares med 

kommunen eller fylkesmannen. Se Vedlegg IV - Naturhensyn for mer om hensynet til naturforhold. 

Kulturminner 

Det er svært ofte nødvendig å avklare om det finnes kulturminner innenfor tiltaksområdet og om 

disse vil kunne bli berørt av et tiltak. Tiltak i sedimenter kan blant annet føre til fysisk ødeleggelse 

eller økt nedbrytning av kulturminner. Fylkeskommunen og det sjøfartsmuseet som har 

forvaltningsansvar for det aktuelle distriktet, skal kontaktes før tiltak iverksettes. Ofte er det 

nødvendig med en egen undersøkelse. Se Vedlegg V - Håndtering av kulturminner for mer 

informasjon om hensynet til kulturminner. 

Planer eller aktiviteter i området 

Det må skaffes oversikt over planer for området som kan legge føringer for det aktuelle tiltaket. 

Slike planer kan blant annet være rikspolitiske retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner, 

reguleringsplaner og kystsoneplaner. Det må også vurderes om det kan oppstå konflikter med 

tilstøtende aktiviteter og interesser, og om det er spesielle forhold det må tas hensyn til ved 

planlegging og gjennomføring av tiltak. Viktige sjekkpunkter er akvakultur, kommersielt fiske og 

sportsfiske, verneområder for sjøfugl, friluftsliv, militære aktiviteter/områder, kabler, rør og andre 

installasjoner på sjøbunnen, skipstrafikk, strømforhold og tidevann.  

Virksomheter, naboer eller interessegrupper 

Det er som regel viktig å lage en oversikt over berørte parter og interessenter, og å vurdere hvem 

som er aktuelle høringsinstanser. Behov for en medvirkningsprosess bør vurderes tidlig i saksgangen. 

Les mer om informasjon og medvirkning i Vedlegg III - Informasjon og medvirkning. 

Gjeldende regelverk og myndigheter 

Tiltak i sedimenter kan medføre fare for forurensning, noe som er bakgrunnen for at slike saker 

behandles etter forurensningslovverket. Tiltak kan også påvirke havner og farleder, kulturminner, 

biologisk mangfold, viktige naturområder og friluftsliv på en slik måte at tiltaket krever tillatelse fra 

andre myndigheter. Tabell I-1 i Vedlegg I – Lover og forskrifter gir en oversikt over relevante lover 

og forskrifter i sedimentsaker.  
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Kapittel 2 – Undersøkelser og risikovurdering 

Krav om undersøkelser kan pålegges av forurensningsmyndigheten for å vurdere behovet for 

opprydding i forurensede sedimenter. Formålet med undersøkelser kan være å  

• kartlegge eventuelle aktive kilder fra land 

• kartlegge forurensningssituasjonen i sedimentene 

• avklare utlekking og spredning fra forurensede sedimenter 

• kartlegge naturforholdene på stedet 

• kartlegge eventuelle kulturminner 

 

Med mindre det foreligger god dokumentasjon, vil sedimentundersøkelser være en nødvendighet 

også ved de fleste andre typer tiltak som berører sedimenter. Behov for sedimentundersøkelser kan 

avklares ved kontakt med myndighetene. Det kan også være andre undersøkelser som er nødvendige 

å gjennomføre enten for å framskaffe dokumentasjon til en søknad, eller etter pålegg fra 

myndighetene.  

 

Informasjon om naturforholdene på stedet skal alltid innhentes, og tiltakets betydning for 

naturforholdene på stedet skal vurderes. Det skal vurderes om tilgjengelig kunnskap er 

tilstrekkelig eller må suppleres med nye undersøkelser. 

 
Kulturminneforvaltningen vil ha synspunkter på om det må undersøkes for kulturminner i området. 

Les mer om dette i Vedlegg V - Håndtering av kulturminner. 

 

Tabell 2 -1 presenterer en oversikt over hvilke tiltak som typisk utløser forskjellige typer av 

forundersøkelser og vurderinger. I hver enkelt sak må det gjøres en konkret vurdering og utøves et 

faglig skjønn av myndighetene når det gjelder krav til omfanget av undersøkelsene. Undersøkelser 

og innsamling av prøvemateriell må gjennomføres av institusjon og personell som har kompetanse 

på prøvetaking. Analyser skal foretas av laboratorier som er akkreditert for de spesifikke analysene. 

  
 
Tabell 2-1. Oversikt over hvilke sjøbunnstiltak som typisk utløser forskjellige undersøkelser og vurderinger. I enhver sak må 
det likevel gjøres en spesifikk vurdering og utøves et faglig skjønn fra myndighetenes side. Antall kryss angir i hvilken grad 
det er aktuelt å iverksette eller pålegge undersøkelser/risikovurdering;  
ingen = lite aktuelt, x = kan være nødvendig, xx = må gjennomføres 

➢ Små tiltak:  <500 m3 eller <1000 m2 
➢ Mellomstore tiltak: 500 – 50 000 m3 eller 1000 – 30 000 m2 
➢ Store tiltak:  >50 000 m3 eller >30 000 m2 

 

Oversikt over hvilke tiltaksstørrelser som utløser undersøkelser og vurderinger 
 

Tiltak Kilde-
kartleggi
ng 

Sediment-
undersøkelser 

Risiko-
vurdering 

Natur-kartlegging 

Mudring Små  x  x 

Mellomstore  x xx x x 

Store xx xx xx xx 

Dumping Små  x  x 
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Mellomstore   xx  x 

Store  xx x xx 

Tildekking 
 
 

Små x x  x 

Mellomstore  xx xx xx x 

Store xx xx xx xx 

Utfylling Små  x  x 

Mellomstore   xx  x 

Store  xx x xx 

 

Kildekartlegging 

Hvis målet med tiltaket er å gjennomføre opprydningstiltak i forurensede sedimenter, bør det først 

undersøkes om det er forurensningskilder på land som kan være av betydning for 

forurensningssituasjonen i området, og om disse kildene kan påvirke effekten av tiltaket. Se en 

generell oversikt over mulige forurensningskilder i Vedlegg X - Forurensningskilder. Det finnes flere 

metoder for å kartlegge kilder på land. Dette er nærmere omtalt i Vedlegg VII - Undersøkelser og 

overvåkning. Her er også kildesporing ved undersøkelser av overvannskummer og sandfangskummer 

nærmere omtalt. 

 

Sedimentundersøkelser 
Kartlegging av forurensningssituasjonen ved bruk av sedimentundersøkelser vil i de aller fleste 

tilfeller være aktuelt. Plan for undersøkelser (omfang og analyser) må utarbeides ut i fra størrelsen 

på tiltaket, lokale forhold og tidligere undersøkelser i området. Planen må i tillegg tilpasses 

formålet med tiltaket, miljømål, tiltaksmål og planer for sluttkontroll. Les mer om miljømål i 

Vedlegg II - Miljømål og om sedimentundersøkelser i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåkning. 

 

I særlige tilfeller kan forurensningsmyndighetene vurdere om sedimentundersøkelser kan unnlates. 

Ved mudring bør minst ett av følgende kriterier i så fall være oppfylt: 

• volumet som skal mudres er mindre enn 500 m3, det er ingen kjente forurensningskilder i 

nærheten og sedimentene består hovedsakelig av sand, grus og stein 

• forurensningssituasjonen er allerede tilfredsstillende kartlagt 

 

Ved store tiltak må sedimentundersøkelsene følge Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av 

forurensede sedimenter (M-409), uavhengig av om det skal gjennomføres en full risikovurdering. 

Risikoveilederen inneholder en minimumsliste av stoffer som det skal analyseres eller testes for. 

Listen bør legges til grunn for undersøkelser generelt. I noen saker kan det likevel være tilstrekkelig 

med et forenklet prøvetakingsprogram basert på kunnskap om lokale kilder og problemstillinger. 

Dette må avklares med myndighetene, og er nærmere omtalt i Vedlegg VII - Undersøkelser og 

overvåking. 

 

Dersom målsettingen med det planlagte tiltaket er opprydding i forurensede sedimenter, vil det 

være viktig å ha så stor tetthet av prøver at det er mulig å identifisere delområder med ulik 

forurensningsgrad innenfor tiltaksområdet. En hensiktsmessig inndeling av tiltaksområdet med 

tilpassede tiltaksløsninger, vil bidra til å gjøre en eventuell opprydding både mer effektiv og mindre 

kostnadskrevende. 
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Alle resultater fra statlig finansiert eller myndighetspålagt vannovervåking skal lagres i databasen 

Vannmiljø. Data skal leveres på importformat spesifisert på 

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no. Når kontrakter om undersøkelser eller 

overvåkningsaktiviteter settes ut, bør det tas høyde for at oppdragstaker som en del av oppdraget 

skal registrere dataene i Vannmiljø. 

 

Risikovurdering 

Omfanget og kompleksiteten av det planlagte tiltaket avgjør om det bør gjennomføres en 

risikovurdering i henhold til Miljødirektoratets risikoveileder (M-409) basert på resultater fra 

miljøgiftanalyser av sedimentet. For små, og i noen tilfeller mellomstore tiltak, kan en full 

risikovurdering bli unødvendig omfattende, men som minimum bør sedimentundersøkelsene 

sammenholdes med grenseverdiene i Trinn 1 i risikoveilederen. 

 

Naturkartlegging 
Naturmangfoldloven § 8 til § 12 inneholder prinsipper for bærekraftig bruk. Disse prinsippene skal 

legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Se Vedlegg I - Lover og 

forskrifter. Hensynet til naturmangfold skal alltid vektlegges, og tilgjengelig kunnskap om 

naturforholdene på stedet skal innhentes. Naturkartlegging kan være nødvendig dersom det ikke 

foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere tiltakets betydning for naturverdiene og økosystemet. 

Les mer om dette i Vedlegg IV - Naturhensyn. 

 

 

Undervannsstøy i forbindelse med tiltak i sedimenter, farledsutdyping og 
anleggsaktivitet  
Sprengning og anleggsarbeid i sjø, vassdrag og innsjø (særlig pæling, spunting og boring) er kilder til 

undervannsstøy. Dette er en form for impulsstøy med høy energi som kan gi fysiske skader og 

stressreaksjoner hos dyr. Støyreduserende tiltak bør vurderes under planlegging av tiltak i 

sedimenter. Dette er i tråd med føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9. Ved sprengning av 

grunner i forbindelse med farledsutdyping og andre mudretiltak, vil krav til avbøtende tiltak mot 

støy kunne inngå som del av tillatelsen til tiltaket. Sprengning i sjøbunn regnes som mudring og 

reguleres derfor av forurensningsforskriften kapittel 22, med Fylkesmannen som 

forurensningsmyndighet.  

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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Kapittel 3 – Tiltaksvurdering 

Krav om å vurdere tiltaksbehov, sette lokale tiltaksmål og avklare mulige tiltaksløsninger vil 

vanligvis inngå i pålegg om undersøkelser og risikovurdering. Det må framgå av tiltaksvurderingen i 

hvilken grad forutsetningene for å vurdere oppryddingstiltak i sjø er tilstede. Forhold som må 

komme klart fram er: 

• Om kilder på land er kartlagt og om nødvendige tiltak for å stanse/redusere disse er 
iverksatt  

• Om undersøkelser og risikovurdering er gjort i henhold til pålegg, og om behov for tiltak er 
vurdert 

• Om det kan forventes effekt av tiltak og betydningen av disse i forhold til forventede 
kostnader 

• Om det må påregnes konsekvenser av tiltak for naturmangfold og andre kryssende interesser 

 

For en tiltakshaver som allerede har identifisert et tiltaksbehov med andre formål enn opprydding, 

vil tiltaksvurderingen handle om å definere tiltaksmål og avklare mulige tiltaks- og 

disponeringsløsninger. 

 

Tiltaksbehov 

Tiltaksbehov vurderes ut fra forurensningstilstanden i sedimentene, risikovurdering og miljømål for 

området.  

 

Følgende må legges til grunn for den videre planleggingen av tiltak: 

• Lokale tiltaksmål må være realistiske, operative og etterprøvbare 

• Tiltaksmål ved opprydding må vise miljøgevinst på kort og lang sikt 

• Tiltaks- og disponeringsløsninger må være miljøteknisk forsvarlige, og være 
gjennomførbare i forhold til økonomi, logistikk og lokale forhold 

• Fare for spredning av forurensning ved gjennomføring av tiltak må reduseres til et 
minimum og avbøtende tiltak må vurderes 

• Risiko forbundet med sedimentet etter tiltak må være lavere enn før for et 
oppryddingstiltak 

 

Tiltaksmål 

Et tiltaksmål er en konkret målsetting for gjennomføringen av et tiltak, og må kunne oppfylles ved 

gjennomføring av det tiltaket det er satt for. Tiltaksmålene må være i tråd med lokale 

forvaltningsmål (langsiktige miljømål) for området. Tiltaksmålene danner grunnlag for 

overvåking/kontroll med tiltaksgjennomføringen (sluttkontroll).  

 
Miljødirektoratet anbefaler følgende tiltaksmål ved opprydding i sediment: 

 

Tilstandsklasse II i områder der vesentlige kilder til forurensning i sjø er sanert. 

 
Lavere ambisjonsnivå kan aksepteres under gitte forutsetninger, slik som tilstandsklasse III i 
områder der tilførsler fra landbaserte kilder vanskelig kan stoppes. 
 

Les mer om fastsettelse av konkrete tiltaksmål i Vedlegg II - Miljømål. 
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Tiltaksløsninger 

Tiltak med andre formål enn opprydding, som for eksempel utfylling eller å øke seilingdyp, kan 

både legge føringer for og begrense valgmulighetene av tiltaksløsninger. Det bør likevel søkes å  

benytte den teknologien som gir minst miljøbelastning. Tiltak i sjøbunnen vil uten unntak medføre 

at det i tiltaksperioden virvles opp sediment som utgjør en forurensningsfare. Som hovedregel bør 

den tiltaksløsningen som gir minst fare for oppvirvling velges.  

 

Avbøtende tiltak for å begrense spredning i forbindelse med tiltaket må inngå som en del av 

tiltaksplanleggingen. Dette gjelder også ved tiltak om generer impulsstøy med høy energi (stort 

trykk), slik som sprengning, spunting, pæling og boring sjøbunn. Les mer om tiltaksløsninger i 

Vedlegg VI - Tiltaks- og disponeringsløsninger.  

 

Dersom formålet med tiltaket er å rydde opp i forurensede sedimenter, kan det være flere typer  

tiltak som er aktuelle. Noen alternative tiltaksløsninger for forurenset sjøbunn er vist i Tabell 3-1. 

 

Tabell 3-1.  Alternative tiltaksløsninger for forurenset sjøbunn 

 

Alternative løsninger for forurenset sjøbunn   

Tiltaksløsning Formål 

Tildekking  Rene masser legges ut på sjøbunnen, i tynne eller 

tykke lag, for å redusere utlekking til 

vannmassene og opptak av miljøgifter i 

organismer. Kan kombineres med utfylling. 

Mudring Sedimenter fjernes fra sjøbunnen. 

Overvåket naturlig restitusjon Overvåke at miljøtilstanden har forventet positiv 

utvikling. 

Arealbruksrestriksjoner Forbud eller begrensninger mot aktiviteter i et 

område med forurenset sediment for å begrense 

spredning. 

 

Dersom tiltaket medfører mudring av sjøbunnen må det finnes løsning for disponering av de 

mudrede sedimentene. 

 

I alle saker må behovet for overvåking vurderes. 

Disponeringsløsninger for mudrede sedimenter 

All mudring forutsetter at de mudrede sedimentene disponeres på en miljømessig forsvarlig måte. 

Muddermassene er å anse som avfall. Valg av disponeringsløsning avhenger først og fremst av 

forurensningsgrad, men også av mengde, massenes beskaffenhet, vanninnhold og innhold av 

organisk materiale er relevant å ta i betraktning. Disponeringsløsning må planlegges samtidig med 

tiltaket for øvrig, og plan for disponering må inkluderes i søknad om tillatelse til mudring eller i 

tiltaksplan.  

 

Alternative disponeringsløsninger kan være: 

• Å frakte massene til godkjent avfallsanlegg på land 

• Å disponere massene på land, som utfyllingsmasser i sjø eller ved lokal deponering i 
strandkanten i "strandkantdeponi" 

• Å dumpe massene fra skip eller å deponere dem på bunnen ("sjødeponi") 
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Les mer om disponeringsløsninger i Vedlegg VI - Tiltaks- og disponeringsløsninger. 

 

Overvåkingsplan 

En overvåkingsplan bør utarbeides som en del av tiltaksplanleggingen. Den skal vedlegges søknad om 

tiltak eller inngå i en tiltaksplan. Det er relevant å gjennomføre overvåking av tiltaket for å kunne 

• stoppe tiltaket eller iverksette strakstiltak 

• påse at de avbøtende tiltakene som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre uønskede 
effekter 

• dokumentere at krav i pålegg eller tillatelse overholdes 

 

Overvåking må vurderes både for arbeidet i sjø, under ev. transport og ved deponering av masser. 

Sluttkontroll og eventuell overvåking etter tiltak skal som regel også inngå i tiltaksplanleggingen. 

Utvikling av et miljøgiftbudsjett over utvalgte målbare miljøfarlige stoffer for gjennomføringsfasen 

kan være et utgangspunkt for utarbeidelse av overvåkingsprogram. Miljøgiftbudsjett er omtalt i 

Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåkning.  

 

Kostnad i forhold til effekt og nytte 

For oppryddingstiltak skal forventet miljøeffekt av tiltaket vurderes opp mot beregnede kostnader. 

Den mest kostnadseffektive løsningen som leder til måloppnåelse bør velges. 

 

Ved planlegging av store oppryddingstiltak der det påløper særdeles store kostnader, kan det i 

tillegg til en effektvurdering være aktuelt å verdsette virkningene av tiltaket for å synliggjøre 

forventet nytte mot kostnader som et ledd i beslutningsprosessen.  
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Kapittel 4 – Søknad, tiltaksplan, tillatelse 

og pålegg 

Søknadsplikt 

Alle tiltak som omfatter mudring og/eller dumping fra skip er søknadspliktige, basert på et generelt 

forbud mot mudring og dumping nedfelt i forurensningsforskriftens kapittel 22. Søknad om mudring 

og dumping sendes Fylkesmannen. Andre tiltak, slik som utfylling og mudring fra land, kan være 

søknadspliktige etter forurensningsloven dersom de medfører fare for skade eller ulempe for 

miljøet. Hvem som er myndighet i andre saker enn mudring og dumping følger av 

myndighetsområder og bransjer. Det vil som regel være hensiktsmessig at fylkesmannen behandler 

søknad om utfylling, uavhengig av bransje. 

 

Ta kontakt med forurensningsmyndigheten dersom det er usikkerhet om et tiltak er søknadspliktig.  

Les mer om lover og forskrifter i Vedlegg I - Lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere.  

 

Søknadens innhold 

Tiltakets størrelse, grad av forurensning i sedimentene, forurensningens utbredelse (areal, 

mengde), samt tiltaks- og disponeringsløsning danner grunnlag for hvor omfattende dokumentasjon 

som er nødvendig for å søke om tillatelse til tiltak.  Ved usikkerhet kontaktes 

forurensningsmyndigheten.  

Ufullstendig dokumentasjon forsinker søknadsprosessen. Den igangsettes ikke før søknaden er 

komplett og tilfredsstillende dokumentert.  

 

Mal for søknadsskjema finnes i Vedlegg VIII – Søknadsskjema. Skjemaet er også egnet for søknad om 

utfylling. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden, enten skjema benyttes eller det søkes på 

annen måte: 

 

Generell informasjon 

• Opplysninger om søker (kontaktinformasjon) 

• Hva søknaden gjelder (mudring, dumping, ev. utfylling) 

• Hvor tiltaket er lokalisert (kommune, lokalitet, gnr/bnr) 

• Tidspunkt og tidsplan for gjennomføring (aktivitet som ønskes utført mellom 15.mai og 
15.september må begrunnes godt og tiltak for å redusere negative påvirkninger 
beskrives) 

• Hvem som skal utføre tiltaket (ansvarlig entreprenør), hvis det er avklart 

 

Beskrivelse av tiltaket 

• Plassering av tiltaket (angis på kart fortrinnsvis både 1:50 000 og 1:1000, koordinater 
oppgis) 

• Formålet med tiltaket (bakgrunn og begrunnelse) 

• Eventuelle tiltaksmål  

• Dybde før og etter tiltak 

• Volum og areal som berøres (usikkerhet bør estimeres) 

• Tiltaksmetode (beskrivelse av utstyr, inkludert eventuell transport hvis det er avklart) 

• Disponeringsløsning 

• Informasjon om masser som ønskes brukt dersom utfylling i sjø er aktuelt 
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• Avbøtende tiltak (ev. støyreduserende tiltak, spredningshindrende tiltak, både ved 
gjennomføring av tiltaket, under transport og ved disponering av masser. ) 

• Overvåking og sluttkontroll (planer for overvåking og sluttkontroll må følge søknaden) 

• Eventuell plan for informasjon og medvirkning (gjelder særlig store saker) 

 

Lokale forhold 

• Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet  

• Naturforhold (økosystemets tilstand, naturtyper og ev vern) 

• Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv) 

• Gjeldende planer for området og om tiltaket er i tråd med plan 

• Annen bruk av området (næringsinteresser) 

 

Mulig fare for forurensning 

• Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske) 

• Forurensningstilstand (rapport fra undersøkelser av sedimentene vedlegges søknaden, 
inkl. kart og koordinater over prøvestasjoner) 
 

 

Behandling av andre myndigheter 

Søker skal avklare behov for annen regulering med følgende myndigheter:  

• Sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar i området 

• Fiskeridirektoratet 

• Kommunen 

• Fylkeskommunen 

• Havnemyndighetene 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

Dersom det er gitt tillatelser eller hentet inn uttalelser fra andre myndigheter tidligere skal disse 

vedlegges søknaden. De fleste sedimentsaker krever behandling etter plan- og bygningsloven og 

vedtak eller uttalelse fra kommunen må vedlegges søknaden.  

 

Miljømyndigheten (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet) sender søknaden på offentlig høring for å 

innhente synspunkter fra berørte parter. Normalt vil flere av følgende offentlige myndigheter 

komme med synspunkter: 

• Sjøfartsmuseet som har forvaltningsansvar i området 

• Fiskeridirektoratet 

• Kommunen 

• Fylkeskommunen 

• Havnemyndighetene 

• Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

Ofte vil også andre interessenter som berøres av tiltaket gi sine kommentar, for eksempel 

interesseorganisasjoner eller naboer. Frist for uttalelse vil vanligvis være 4 uker og kommentarer 

sendes til Fylkesmannen med kopi til øvrige parter. Fylkesmannen vurderer om søknaden bør 

kunngjøres og besørger det i så fall på søkers regning. 

 

Søknadsbehandling og tillatelse 

Forurensningsmyndighetene behandler søknad om tiltak enten etter forurensningsloven eller etter 

forurensningsforskriften, avhengig av hva slags tiltak det er og hvordan det skal gjennomføres. Det 

er viktig at all nødvendig dokumentasjon følger søknaden for å gjøre saksbehandlingen så effektiv 

som mulig. 
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Forurensningsmyndighetene vurderer faren for forurensning forbundet med tiltaket, og vektlegger 

hensynet til naturverdier. Avslag på søknad kan gis både på grunn av fare for forurensningsspredning 

og av hensyn til skade og ulempe for naturverdier. Les mer om hensyn til natur i Vedlegg IV - 

Naturhensyn. Vedtaket begrunnes alltid og en eventuell tillatelse vil normalt inneholde konkrete 

vilkår for gjennomføring av tiltaket. Det kreves gebyr for saksbehandlingen uavhengig av utfallet av 

behandlingen. Gebyrsatser er fastsatt i forurensningsforskriften.  

 

Alle tillatelser som gis skal av forurensningsmyndigheten registreres i saksbehandlingsverktøyet 

Forurensning. 

 

Vilkår for tillatelse 

Når forurensningsmyndigheten gir tillatelse til tiltak som berører sedimenter, stilles det som regel 

vilkår knyttet til: 

• geografisk avgrensning av tiltaket 

• tillatelsens varighet (normalt 2 år) 

• tidspunkt for gjennomføring av tiltaket (normalt ikke i perioden 15/5 - 15/9) 

• tiltaksmetode 

• spredning av forurensning og avbøtende tiltak (herunder også avbøtende tiltak mot 
undervannsstøy som følge av aktiviteten) 

• disponering av mudrede sedimenter  

• overvåking  

• sluttkontroll, sluttdokumentasjon og rapportering 

• varsling til forurensningsmyndigheten ved oppstart og avslutning 

 

Det kan være aktuelt å sette vilkår om medvirkning og informasjon, se Vedlegg III - Informasjon og 

medvirkning, og i helt spesielle saker om utarbeidelse av miljøgiftbudsjett for tiltaket, se Vedlegg 

VII - Undersøkelser og overvåking. 

 

Det er tiltakshavers plikt å sørge for at vilkårene overholdes. Ofte krever forurensningsmyndigheten 

at tiltakshaver må legge fram en detaljert plan for gjennomføringen før tiltaket kan iverksettes, 

dersom dette ikke har fulgt søknaden. Hvis noen av vilkårene ikke overholdes, kan myndighetene 

vedta tvangsmulkt for å tvinge frem overholdelse. Dette varsles vanligvis i tillatelsen eller i 

pålegget. 

 

Pålegg om tiltaksplan  

Forutsetninger for å pålegge oppryddingstiltak i sjø er: 

• Kildeavklaring på land og nødvendige tiltak der er iverksatt  

• Undersøkelser og risikovurdering er gjort i henhold til pålegg og om det konkluderes med 
behov for tiltak 

• Tiltak forventes å ha effekt på forurensningstilstanden  

• Konsekvenser av tiltak er vurdert mht. naturmangfold og andre kryssende interesser 

 
Før det pålegges gjennomføring av tiltak, pålegges det vanligvis å utarbeide en tiltaksplan.  

Krav til innhold og dokumentasjon i tiltaksplan vil fremgå av myndighetenes pålegg, og det vil i stor 

grad sammenfalle med den dokumentasjonen som skal legges ved en søknad, se avsnittet om 

søknadens innhold ovenfor. Miljødirektoratet har utarbeidet en mal med generelle krav til innhold i 

en tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter, se faktaark M-325. Innholdet i malen er mer 

omfattende, enn det Miljødirektoratet generelt forventer av en tiltaksplan. 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge egen kontroll- og overvåkingsplan og plan for disponering av 

masser. 
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Kapittel 5 – Gjennomføring av tiltak og 

overvåking 

Det er tiltakshaver som er den ansvarlige for gjennomføringen av tiltaket og overvåking, og som må 

sørge for at tiltaket skjer i henhold til pålegg eller tillatelse i tillegg til gjeldende lover og regler.  

Pålegg om tiltak 

Basert på tiltaksplanen kan forurensningsmyndigheten vurdere å pålegge gjennomføring av 

oppryddingstiltak. Dersom forurensningsmyndigheten gir pålegg om tiltak, skal forventninger og 

konkrete krav til gjennomføringen komme klart fram, med henvisning til veiledningsmateriell.  

 

Ved særdeles store opprydningstiltak vil pålegg om tiltak som regel utformes etter en grundig dialog 

med tiltakshaver, der beslutningsprosessen er basert på en helhetlig vurdering av effekter, nytte, 

mulige uønskede konsekvenser av tiltaket og kostnader.  

 

Overvåking av tiltak  

Det er tiltakshavers ansvar å planlegge og gjennomføre overvåking av tiltaket. I tillatelse eller i 

pålegg om gjennomføring av tiltak stilles det som regel konkrete krav til overvåkingen, dersom det 

ikke allerede foreligger en overvåkingsplan som del av tiltaksplan eller søknad. Det er ønskelig at 

kravene til overvåking ligger på omtrent samme nivå for saker som ligner hverandre. For svært små 

tiltak kan det imidlertid vurderes å unnlate overvåking. Det bør normalt stilles krav om 

turbiditetsmålinger og settes grenseverdier for akseptabel turbiditet ved alle tiltak som kan 

medføre oppvirvling av sediment. For ekstra store tiltak kan det vurderes å utarbeide et 

miljøgiftbudsjett, og dette kan myndighetene stille krav om i pålegg om tiltaksplan, se Vedlegg VII - 

Undersøkelser og overvåking.  

 

Eksempler på overvåkingsmetoder kan være 

• Turbiditetsmålinger 

• Vannprøver 

• Sedimentfeller 

• Passive prøvetakere 

 

Metoder for overvåkning av spredning av partikler og miljøgifter er nærmere omtalt i Vedlegg VII - 

Undersøkelser og overvåking. 

 

Tilsyn/Kontroll 

Forurensningsmyndigheten kan føre tilsyn med gjennomføringen av tiltaket og kontrollere at vilkår i 

en tillatelse eller krav i et pålegg overholdes. Arbeid som medfører uønskede effekter og avvik fra 

vilkår og krav må stoppes inntil årsaken er avklart og nødvendige utbedringer er utført. Tilsyn er 

gebyrbelagt. 
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Kapittel 6 – Etterkontroll, 

sluttdokumentasjon og rapportering 

Etterkontroll 

Etter tiltak må det gjennomføres en etterkontroll, ofte kalt sluttkontroll, for å sjekke at 

tiltaksgjennomføringen har gått som planlagt og gitt forventet resultat. Etterkontrollen skal være 

knyttet opp mot tiltaksmål og dokumentere om disse er oppnådd. Etterkontroll må ikke forveksles 

med overvåking etter at tiltaket er gjennomført. Slik overvåking kan foregå over mange år. 

Etterkontroll må inngå i planleggingen av tiltaket og må kunne sammenlignes med undersøkelser før 

tiltak.  

 

Behovet for og omfanget av etterkontroll vil variere fra sak til sak, og må skjønnsmessig vurderes av 

forurensningsmyndigheten ut i fra forurensningssituasjonen. Likevel er det ønskelig at kravene til 

etterkontroll ligger på omtrent samme nivå for saker som ligner hverandre. Les mer om 

etterkontroll i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåking. 

Sluttdokumentasjon og rapportering 

Forurensningsmyndigheten stiller vanligvis krav om at tiltakshaver sender inn en sluttdokumentasjon 

som en egen rapport (sluttrapport) innen en viss tid etter at tiltaket er gjennomført. Dette gjelder 

for alle typer tiltak i sjøbunnen. Fristen angis i pålegget eller tillatelsen, og er vanligvis 6 uker. 

Forurensningsmyndigheten kan vedta tvangsmulkt for å sørge for at krav om levering sluttrapport 

overholdes. Hvor omfattende sluttrapporten skal være vil variere fra sak til sak, avhengig av blant 

annet tiltakets størrelse og sedimentenes forurensningsgrad. Dokumentasjonen skal utformes slik at 

forurensningsmyndigheten kan se om vilkår for tillatelsen er fulgt opp, og om det operative 

tiltaksmålet er nådd.  

 

Forurensningsmyndigheten presiserer i tillatelsen eller pålegget hva sluttrapporten skal omfatte. 

Som et minimum bør følgende inngå: 

 

• Overvåkingsresultater, eventuelt sammenholdt med miljøgiftbudsjett 

• Dokumentasjon fra etterkontroll 

• Dokumentasjon av mengde sediment som er mudret og disponert/levert til godkjent mottak 

• Hvis tildekking; mengde, oppnådd tildekkingstykkelse og type tildekkingsmasser som er 
benyttet  

• Arealet som ble berørt og UTM-koordinater for avgrensning av det berørte tiltaksområdet. 
Dokumentasjonen kan suppleres med bilder. Ved store tiltak kan forurensningsmyndigheten 
også vurdere å stille krav om verifisering ved andre metoder, for eksempel ved hjelp av 
ekkolodd eller sedimentprofilkamera (SPI)  

• Er det avvik fra tillatelsen skal dette oppgis, og eventuelle avbøtende tiltak som er 
gjennomført skal beskrives  

 
Forurensningsmyndigheten skal sikre at rapportering av mudring og dumping gir grunnlag for videre 

rapportering til OSPAR. Miljødirektoratet rapporterer til OSPAR på bakgrunn av innrapportering fra 

fylkesmennene.  

 

Alle resultater fra statlig finansierte eller myndighetspålagt vannovervåking skal lagres i databasen 

Vannmiljø. Dette gjelder også resultater fra sedimentundersøkelser. Data skal leveres til Vannmiljø 
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på importformat spesifisert på http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/. Krav om registrering i 

Vannmiljø bør fremgå av tillatelse eller pålegg, og når kontrakter om overvåkingsaktivitet eller 

undersøkelser settes ut, bør det tas høyde for at oppdragstaker som en del av oppdraget skal 

registrere dataene inn i Vannmiljø.  

http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/
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Kapittel 7 – Overvåking etter tiltak 

Når den aktive fasen av et tiltak er over og etterkontrollen er gjennomført, vil det ofte være behov 

for videre overvåking for å vurdere effekten av tiltaket på lengre sikt. Overvåking etter tiltak er 

spesielt relevant ved større oppryddingstiltak i forurensede sedimenter, men kan også være aktuelt 

i forbindelse med andre tiltak, for eksempel for å overvåke disponering av mudrede sedimenter. 

Overvåkingen følger utviklingen over tid, og danner grunnlaget for å vurdere om tiltaket virker som 

forutsatt jf. miljømål, eller om det er nødvendig med nye tiltak. Overvåkingsprogram må være 

tilpasset lokale forhold og forvaltningsplaner som er utarbeidet etter forskrift om rammer for 

vannforvaltningen.  

 

Overvåking etter et oppryddingstiltak bør minimum planlegges for et 5-10 års perspektiv, med 

vurderingspunkter underveis. Da er det mulig å fange opp eventuelle trender for å finne ut om 

tiltaket har bidratt til å oppfylle overordnede miljømål. Frekvensen av undersøkelsene i 

overvåkingsfasen er gjerne lavere enn i tiltaksfasen. Overvåkingsprogrammet gjøre det mulig å følge 

den langsiktige utviklingen.  

 

Generelt gjelder følgende: 

• Overvåkingen utføres på faste prøvetakingsstasjoner og etter et fastlagt program. 

• Overvåkingen bør være godt samordnet med undersøkelser fra før tiltak ble gjennomført.  

• Overvåkingen kan omfatte både fysisk kontroll av tiltaket, undersøkelser av kjemisk 
utlekking av miljøgifter og biologiske parametere.  

 

Overvåking etter tiltak bør i størst mulig grad koordineres med annen pågående overvåking. Les mer 

om overvåking i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåking. 

  

De prioriterte tiltaksplanområdene, listet opp i St.meld. nr. 14 (2006-2007) ”Sammen for et giftfritt 

miljø”, anses som ferdig ryddet så snart den aktive tiltaksfasen med planlagte tiltak er over og 

tiltaksmålene er nådd, forutsatt at også vesentlige spredningskilder på land er stanset eller 

redusert. Overvåkingen kan imidlertid føre til identifisering av nye tiltaksbehov dersom tiltaket ikke 

bidrar til oppfyllelse av langsiktige miljømål som forventet.
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Del 3 – Vedlegg I - IX - Fordypning i 

utvalgte tema 

Vedlegg I – Lover og forskrifter  

Innledning 

Formålet med dette vedlegget er å gi en kort oversikt over de viktigste lover og forskrifter som 

kommer til anvendelse i sedimentsaker.  

 

På nettstedet www.lovdata.no er gjeldende lover og forskrifter samlet. Tabell I-1 gir en oversikt 

over relevante lover og forskrifter og hvem som er myndighet.  

 

Tabell I-1.  Oversikt over relevante lover og forskrifter i sedimentsaker. 

 

Oversikt over relevante lover og forskrifter i sedimentsaker.  

Lov eller forskrift  Lenke Myndighet 

Forurensningsloven Lov om vern mot 

forurensninger og om 

avfall 

Lovtekst (HTML) Miljødirektoratet 

Fylkesmannen 

Forurensningsforskriften Forskrift om 

begrensning av 

forurensning 

Forskriftstekst (HTML) Miljødirektoratet 

Fylkesmannen 

Vannforskriften Forskrift om rammer 

for vannforvaltningen 

Forskriftstekst (HTML)     Fylkeskommune 

Fylkesmannen 

Avfallsforskriften Forskrift om 

gjenvinning og 

behandling av avfall 

http://www.lovdata.no/f

or/sf/md/md-20040601-

0930.html 

Fylkesmannen 

Kommunen 

Havne- og farvannsloven Lov om havner og 

farvann 

http://www.lovdata.no/a

ll/nl-20090417-019.html 

Kystverket 

Kommunen/ Lokal 

havnemyndighet 

Plan- og bygningsloven Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling 

http://www.lovdata.no/a

ll/nl-20080627-071.html 

Kommunen 

Naturmangfoldloven Lov om forvaltning av 

naturens mangfold 

http://www.lovdata.no/a

ll/nl-20090619-100.html 

Kongen 

Klima- og 

miljødepartementet 

Miljødirektoratet   

Fylkesmannen 

Kommunen 

Kulturminneloven Lov om kulturminner http://www.lovdata.no/a

ll/nl-19780609-050.html 

Sjøfartsmuseene 

 

http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20061215-1446.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0930.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0930.html
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0930.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090417-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090417-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html
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Nedenfor følger korte beskrivelser av forurensningsloven, forurensningsforskriften, 

avfallsforskriften, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, vannforskriften, havne- og 

farvannsloven og kulturminneloven, og deres anvendelse i sedimentsaker. 

 

Forurensningsloven 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 

 

Forurensningsloven er den sentrale loven i sedimentsaker, selv om den ikke gir konkrete løsninger 

på spørsmål som oppstår når sjøbunnen er forurenset av miljøgifter. Lovens hovedformål er "å verne 

det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning", jf. § 1 første ledd. Loven 

har også som formål å sikre at forurensning "ikke … skader naturens evne til produksjon og 

selvfornyelse", jf. § 1 andre ledd. Formålet med loven legger føringer for 

forurensningsmyndighetenes tolkning og praktisering av lovens øvrige bestemmelser samt tilhørende 

forskrifter. 

 

De mest aktuelle bestemmelsene som forurensere, grunneiere, myndigheter og utbyggere må 

forholde seg til er:  

 

§ 7  Plikt til å unngå forurensning og pålegg om tiltak 

§ 11 Tillatelse til forurensende tiltak  

§ 16 Vilkår i tillatelse 

§ 32  Håndtering av næringsavfall 

§ 51  Pålegg om undersøkelser og tiltaksplan 

Plikt til å unngå forurensning (§ 7 første ledd) 

Det alminnelige forurensningsforbudet i § 7 gjelder også for sedimentforurensning. Utgangspunktet 

er derfor at den som overtrer forbudet i første ledd, fordi vedkommende har, gjør eller setter i 

verk noe som kan medføre fare for forurensning, er ansvarlig for forurensningen og har plikt til å 

iverksette tiltak for å rydde opp eller begrense virkningen av den etter § 7 annet ledd. Både 

spredning av miljøgifter som allerede ligger på sjøbunnen (ved oppvirvling), og nye tilførsler som 

kan medføre skade og ulempe, omfattes av forbudet, jf. § 6 første og annet ledd. 

Tiltaksplikt (§ 7 annet ledd) 

Når det er oppstått eller er fare for forurensning i strid med loven (inkludert forskrifter og 

enkeltvedtak i medhold av loven), har den som er ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 andre ledd. Både 

forbudet mot å forurense i § 7 første ledd og plikten til å treffe tiltak etter annet og tredje ledd, 

fremgår direkte av loven og fordrer ikke noe eget vedtak fra forurensningsmyndighetenes side. Av 

andre ledd siste setning går det frem at tiltaksplikten bare gjelder for tiltak som står i et rimelig 

forhold til de skader og ulemper som skal unngås. 

 

Tiltaksplikten innebærer at den ansvarlige på eget initiativ plikter å hindre at forurensning inntrer. 

Dersom forurensningen allerede er inntrådt, skal den ansvarlige sørge for å stanse, fjerne eller 

begrense forurensningen, eventuelt også avbøte virkningen av den. En unnlatelse av dette kan 

medføre straffeansvar, jf. § 78. Iverksetter vedkommende ikke tiltak på eget initiativ, kan 

forurensningsmyndigheten gi pålegg om å rydde opp i forurensningssituasjonen etter § 7 fjerde ledd. 

Pålegg om undersøkelser og tiltak er omtalt i egne avsnitt nedenfor. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html
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«Den ansvarlige» etter forurensningsloven 

Den ansvarlige etter forurensningsloven er den som har, gjør, eller setter i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning, jf. § 7 første ledd 

 

Alternativet «gjør eller setter i verk noe» dekker alle former for aktive handlinger som kan medføre 

fare for forurensning, også det å sette i verk noe som senere kan føre til forurensning. Også 

forurensning eller fare for forurensning som oppstår ved passivitet og ved at man unnlater å gjøre 

noe, rammes. Også den som setter i verk tiltak som fører til at tidligere forurensning blir til økt 

skade eller ulempe, rammes som hovedregel av forurensningsforbudet i § 6 annet ledd. Dette 

gjelder for eksempel oppvirvling som følge av mudring og dumping, byggeaktiviteter som påvirker 

sjøgrunnen, og utplassering av installasjoner og utlegging av sjøkabler i sjø. 

 

Den enkeltes ansvar går i utgangspunktet ikke lenger enn det vedkommendes faktiske bidrag til 

forurensningsproblemet tilsier. En utfordring i sedimentsaker er at forurensning fra ulike kilder ofte 

er sammenblandet, slik at det kan være tilnærmet umulig å foreta en ansvarsavgrensning basert på 

den enkeltes faktiske bidrag. Utgangspunktet er da at den som har bidratt til forurensning av et 

område kan være ansvarlig for å gjøre tiltak, selv om tiltakene samtidig motvirker forurensning fra 

andre kilder. Momenter som taler for at den ansvarlige kan pålegges å treffe tiltak mot den totale 

forurensningen i området, er  

 

• at aktiviteten vesentlig har medvirket til forurensningssituasjonen, 

• at tiltaket er nødvendig for å hindre virkningen av den forurensningen som vedkommende er 

ansvarlig for, og 

• at forurensningen fra de ulike kildene har blandet seg sammen slik at det ikke er praktisk 

mulig å rydde opp bare i det vedkommende selv har forårsaket.  

 

Ordlyden i § 7 åpner også for den som ”har” sedimenter, typisk grunneier, kan være ansvarlig. 

Grunneiers eiendomsrett i sjøbunn strekker seg i utgangspunktet ut enn til den såkalte marbakken, 

som er der sjøbunnen begynner å skråne sterkt. Hvis sjøbunnen skråner jevnt fra land og marbakke 

ikke kan påvises, går eiendomsretten ut til to meters dybde ved middels lav vannstand. Der det er 

brådypt ved land, slik at verken marbakke- eller tometersregelen gjelder, er det – ifølge 

Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2011 s.556 – ikke tilstrekkelige holdepunkter for en generell regel om 

eiendomsrett i sjøen. Grunneiers eiendom vil ved brådyp som hovedregel derfor slutte ved 

strandlinjen/kaikanten.  

 

"Ha-ansvaret" i forurensningsloven § 7 begrenser seg etter sin ordlyd ikke til eiendomsgrenser. Det 

kan tenkes tilfeller en ansvarlig "har" sedimentforurensning sjø i relasjon til forurensningsloven § 7 

første ledd også utenfor vedkommendes eiendomsgrenser. Et slikt "ha-ansvar" kan for eksempel 

være aktuelt i saker der den ansvarlige for alle praktiske formål har den faktiske og juridiske 

råderetten over et nærmere definert sjøområde.  

 

Grunneier er også kunne holdes ansvarlig for sjøbunnforurensning utenfor eiendomsgrensen som 

egentlig stammer fra det området grunneieren har ansvar for. Et praktisk eksempel er at det 

pågår/har pågått en utlekking av miljøgifter fra grunneiers eiendom.   

 

Også andre enn grunneieren med nær tilknytning til forurensningen kan, etter en konkret vurdering, 

være ansvarlig. En fester av en eiendom vil eksempelvis, avhengig av rådigheten over eiendommen, 

etter omstendighetene kunne sies å ha noe som kan medføre fare for forurensning. Et annet 

eksempel er at et morselskap kan være ansvarlig for datterselskapets forurensende virksomhet, jf. 

den såkalte Hempel-saken (Rt. 2010 s. 306), hvor Høyesterett kom til at Hempel på grunn av den 
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styring og kontroll selskapet hadde med datterselskapets virksomhet også kunne sies å ha noe som 

medførte fare for forurensning. 

 

Forurensningsloven åpner således for at flere kan være ansvarlig for samme forurensning. Innenfor 

kretsen av mulige ansvarlige står forurensningsmyndigheten relativt fritt til å velge hvem et 

eventuelt pålegg skal rettes mot. Utgangspunktet og hovedregelen etter forurensningsloven er 

imidlertid at den som opprinnelig forårsaket forurensningen er den ansvarlige, jf. prinsippet om at 

forurenser skal betale i § 2 nr. 5. I forarbeidene til forurensningsloven er dette presisert ved at det 

er den ”forurensningen skriver seg fra” som i første rekke er ansvarlig.  

 

Ofte vil konkrete omstendigheter i den enkelte sak være avgjørende for hvem som er den nærmest 

ansvarlige. Ved kompliserte og uoversiktlige ansvarsforhold vil det avgjørende være å finne frem til 

hvem som er nærmes til å kunne treffe nødvendige tiltak mot forurensningen. Det skal i vurderingen 

legges vekt på hvor nær tilknytning den enkelte har til forurensningen, hvilke muligheter 

vedkommende har til å treffe effektive tiltak, samt hvilken interesse vedkommende har i at tiltak 

gjøres. 

 

I sedimentsaker kan det forekomme at ingen peker seg ut som ansvarlige etter loven. I slike tilfeller 

vil det bero på en politisk prioritering om staten selv skal bekoste undersøkelser og tiltak over 

Klima- og miljødepartementets budsjett. Det finnes dessuten eksempler på at det er etablert 

spleiselag der både staten og en eller flere virksomheter bidrar økonomisk. 

 

Pålegg om undersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan (§ 51) 

Forurensningsloven § 51 første ledd gir forurensningsmyndigheten hjemmel til å pålegge den 

ansvarlige å gjennomføre miljøundersøkelser og å utarbeide tiltaksplan. Bestemmelsen gjelder både 

lovlig og ulovlig forurensning. Terskelen for å kunne gi pålegg om undersøkelser ligger lavt, jf. 

vilkåret "grunn til å tro" i § 51 første ledd. Det vil være tilstrekkelig at forurensningsmyndigheten 

har en begrunnet mistanke og et behov for ny kunnskap. Miljøundersøkelsene vil kunne avklare om 

den ansvarlige har en tiltaksplikt etter loven.  

 

Krav om undersøkelser (og opplysninger) m.m. kan også fastsettes etter § 12 i forbindelse med 

søknad om tillatelse etter § 11, eller som vilkår for tillatelse etter § 16. 

 

Dersom undersøkelsene viser at det er behov for tiltak, kan den ansvarlige pålegges å utarbeide en 

tiltaksplan. Tiltaksplanen vil være utgangspunkt for forurensningsmyndighetens pålegg om 

gjennomføring av tiltak. Den ansvarlige kan også søke om tillatelse etter § 11 til å utføre tiltak. Se 

for øvrig eget punkt om tillatelse etter § 11 nedenfor. 

 

For en nærmere beskrivelse av undersøkelsens innhold og tiltaksplan vises det til veilederens 

kapittel 2 og 3. 

 

Pålegg om tiltak (§ 7 fjerde ledd) 

Etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd har forurensningsmyndigheten adgang til å gi direkte pålegg 

til den ansvarlige om å gjennomføre tiltak. Pålegg er særlig aktuelt når den ansvarlige ikke 

gjennomfører tiltak på eget initiativ eller det er flere aktuelle ansvarlige. Også dersom 

forurensningsmyndigheten vil se konkret oppfølging, eksempelvis at tiltaket skal gjennomføres innen 

en bestemt frist, er pålegg et aktuelt virkemiddel. Et direkte pålegg antas å kunne gå noe lenger 

enn det som omfattes av den selvstendige tiltaksplikten. 
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De tiltak som forurensningsmyndigheten pålegger den ansvarlige å gjennomføre, må kunne bringe 

forurensningssituasjonen på området til et tilfredsstillende nivå. Dette krever at det i pålegget gis 

en detaljert beskrivelse av de forhold som må rettes opp, hvilket nivå forholdene skal rettes opp til 

for at forurensningssituasjonen anses for tilfredsstillende, samt de tiltak som skal gjennomføres for 

å nå dette målet. Det er vanlig at pålegget viser til tiltaksplanen, hvis en slik er utarbeidet, med 

pålegg om at den ansvarlige gjennomfører tiltakene i samsvar med tiltaksplanen. Dersom 

forurensningsmyndigheten ønsker å stille ytterligere krav eller vil endre tiltakene som er foreslått, 

kan det henvises til tiltaksplanen med forurensningsmyndighetens endringer og justeringer. 

 

Forurensningsmyndigheten må også ta stilling til hvilken miljøkvalitet som kreves. Denne 

vurderingen kan ikke utelukkende baseres på forurensningsmessige hensyn. Retningslinjene som er 

gitt i forurensningsloven § 2 sier blant annet at «loven skal nyttes for å oppnå en miljøkvalitet som 

er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, kostnader forbundet 

med tiltakene og økonomiske forhold».  

 

Forurensningsmyndigheten må konkret vurdere rimeligheten av hvert enkelt pålegg. Selv om 

hjemmelen i § 7 fjerde ledd går langt, signaliserer regjeringen i St.meld. nr. 12 for 2001-2002 om 

rent og rikt hav at forurensningsmyndighetens pålegg skal være rimelige. Utgangspunktet om 

«rimelige» pålegg gjelder både for undersøkelser og tiltak. Hva som er et rimelig pålegg beror på en 

konkret vurdering i den enkelte sak, men det er naturlig å ta utgangspunkt i følgende momenter: 

 

• forholdsmessighet mellom forurensningssituasjonen og aktuelle tiltak 

• hvilke økonomiske konsekvenser pålegget vil ha 

• hvilken interesse den ansvarlige har i at det ryddes opp (typisk økt verdi og/eller 

bruksmuligheter) 

• i hvilken grad den ansvarlige har skyld i situasjonen som har oppstått 

• om utslippene i sin tid var lovlige (ikke avgjørende) 

 

Det nærmere innholdet i pålegget hører under forurensningsmyndighetens frie skjønn, og kan ikke 

overprøves av domstolene med mindre pålegget er sterkt urimelig.  

 

Tillatelse til forurensende tiltak (§ 11) 

Etter forurensningsloven § 11 kan det gis tillatelse til forurensende virksomhet som ellers ville ha 

vært forbudt etter § 7. Etter § 16 kan det settes nærmere vilkår for tillatelsen. 2. Skal det gis 

tillatelse, er hovedregelen at det skal foreligge en søknad. Krav til søknadens innhold følger av § 12 

og forurensningsforskriften kap. 36 jf. § 36-2. Tillatelse kan i særlige tilfeller også gis uten 

forutgående søknad, hvor pålegg trer i stedet for vilkår etter § 16, se § 11 første ledd andre 

punktum. 

 

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og eventuelt på hvilke vilkår, skal det 

legges vekt på «de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 

ulemper tiltaket for øvrig vil medføre». I tillegg skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 

legges til grunn som retningslinjer ved vurderingen, jf. naturmangfoldloven § 7. Tiltaket må også 

vurderes etter kravene og miljømålene i vannforskriften, i den grad tiltaket kan påvirke 

miljøtilstanden i vannforekomsten, se spesielt § 12. Er det utarbeidet en forvaltningsplan for 

vannområdet, vil denne være relevant for oppnåelsen av de krav og miljømål som følger av 

forskriften. 
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Det kan av og til by på tvil hvorvidt et tiltak krever tillatelse etter § 11. Enkelte tiltak trenger ikke 

tillatelse fordi de omfattes av forurensningsloven § første ledd led tillatelsesplikt direkte av 

forskrift, mens for andre tiltak blir terskelen i forurensningsloven § 8 tredje ledd avgjørende for om 

tillatelse er påkrevd. Tiltakshaver og kommunens saksbehandlere bør konsultere fylkesmannen eller 

Miljødirektoratet for å få en vurdering av om et tiltak krever tillatelse etter forurensningsloven. 

 

I saker hvor en tiltakshaver søker om tillatelse til gjennomføring av oppryddingstiltak eller andre 

tiltak i forurensete sedimenter, er utgangspunktet at det skal gis tillatelse med hjemmel i § 11 og 

ikke et pålegg etter § 7 fjerde ledd. I de tilfeller hvor forurensningsmyndigheten har særskilt behov 

for styring og kontroll over (oppryddings)tiltakene og oppfølgingen av disse, kan det likevel være 

hensiktsmessig og nødvendig å gi pålegg etter § 51 eller § 7 istedenfor tillatelse etter § 11. 

 

Virkemidler for å få gjennomført vedtakene 

Dersom den ansvarlige ikke gjennomfører nødvendige tiltak i tråd med tiltaksplikten eller pålegg 

gitt av forurensningsmyndigheten, eller forurensningssituasjonen er akutt, kan 

forurensningsmyndigheten selv gjennomføre tiltak og kreve kostnadene refundert av den ansvarlige, 

jf. forurensningsloven §§ 74-76. Tvangsmulkt med hjemmel i § 73 er også et effektivt virkemiddel 

for å sikre gjennomføring av vedtak etter loven. Både forsettlig og uaktsom overtredelse av 

tiltaksplikten og vedtak i medhold av loven er straffbart etter § 78, og kan anmeldes til politiet av 

forurensningsmyndigheten. 

 

Håndtering av næringsavfall (§ 32) 

Overskuddsmasser fra tiltak i sedimenter, typisk mudder- og sprengsteinmasser fra mudring, er å 

anse som avfall, jf. avfallsdefinisjonen i forurensningsloven § 27 første ledd. Så fremt det er en 

virksomhet og ikke en privatperson som utfører tiltaket, blir overskuddsmassene å anse som 

næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27a annet ledd. Forurensningsloven § 32 stiller krav til 

håndtering av næringsavfall. Av § 32 første ledd følger det at den klare hovedregelen er at den som 

genererer næringsavfall «skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår 

gjenvinning».  

 

Et «lovlig avfallsanlegg» vil normalt være et anlegg som har tillatelse etter § 11 til å ta imot den 

aktuelle typen avfall. At næringsavfall «gjennomgår gjenvinning» betyr på sin side at avfallet enten 

opphører å være avfall i tråd med kriteriene for dette i § 27 tredje ledd, eller at avfallet 

nyttiggjøres ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt til å noe som er planlagt uavhengig 

av tilgangen på de aktuelle avfallsmassene. Dersom muddermasser for eksempel brukes til 

utfyllingsformål, kan dette innebære gjenvinning dersom utfyllingen planlegges gjennomført 

uavhengig av tilgangen på muddermassene og muddermassene nyttiggjøres ved å erstatte andre 

materialer som ellers ville blitt brukt i utfyllingen, typisk pukk og annen stein.  

 

Miljødirektoratet kan i medhold av § 32 annet ledd i særlige tilfeller vedta å gjøre unntak fra 

hovedregelen i § 32 første ledd, og altså samtykke til en såkalt «annen disponering» av 

næringsavfall. Praksisen her er restriktiv, særlig for forurensede avfallsmasser. Dersom tiltakshaver 

ønsker en annen avfallsdisponering enn det som følger av hovedregelen i § 32 første ledd, må 

fylkesmannen sende saken over til Miljødirektoratet for vurdering etter § 32 annet ledd. Et 

samtykke til «annen disponering» i medhold av § 32 annet ledd erstatter ikke eventuell nødvendig 

tillatelse til tiltaket etter forurensningsloven § 11.  
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Forurensningsforskriften 

Forskrift om begrensning av forurensning av 1.juli 2004 

 

Sedimenttiltak i form av mudring og dumping som skjer fra flytende innretninger reguleres gjennom 

forurensningsforskriften. Følgende kapitler er sentrale: 

• kap 22 om mudring og dumping 

• kap 36 om behandling av tillatelser 

• kap 39 om gebyr til statskassen 

 

Kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag 

Forurensningsforskriften kapittel 22 fastsetter et generelt forbud mot mudring og dumping som 

skjer fra flytende innretninger, med mindre det er gitt tillatelse fra fylkesmannen eller 

Miljødirektoratet, jf. §§ 22-3 og 22-4. Det står presisert i § 22-6 i hvilke tilfeller fylkesmannen er 

forurensningsmyndighet og i hvilke tilfeller Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet. Kapittel 4 i 

veilederen gir nærmere informasjon om hva en søknad om slike tiltak skal inneholde.  

 

Forurensningsforskriften kapittel 22 gjelder mudring og dumping fra skip, jf. § 22-1, som i praksis 

betyr alle flytende innretninger, inkludert lekter. Mudring og dumping som skjer fra land, må 

derimot vurderes etter reglene i forurensningsloven. Slike tiltak fra land rammes av 

forurensningsforbudet i lovens § 7 første ledd og krever tillatelse fra fylkesmannen etter lovens § 11 

så fremt de ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe, jf. § 8 tredje ledd.  

 

Mudring er definert i forurensningsforskriften § 22-2 bokstav d første punktum som "enhver forsettlig 

forflytning av masser fra bunnen, herunder slamsuging, forskyvning eller fjerning av 

bunnsedimenter". Det fremgår imidlertid av forskriften § 22-3 bokstav d andre punktum at mudring 

ikke omfatter "oppvirvling som følge av normale aktiviteter i sjø eller vassdrag …" Legging av 

sjøkabler/ledninger og sprengning av sjøbunn ved etablering av sjømerker er eksempler på slike 

"normale aktiviteter". Dermed regnes ikke legging av sjøkabler og sprengning av sjøbunn ved 

etablering sjømerker som mudring etter forurensningsforskriften kapittel 22. Legging av 

sjøkabler/ledninger og sprengning på sjøbunnen ved etablering av sjømerker reguleres derfor i 

stedet direkte av forurensningsloven § 7, jf. § 8. Slike tiltak er en form for midlertidig 

anleggsvirksomhet. "Vanlig forurensning" fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt uten tillatelse, 

jf. forurensningsloven § 8 første ledd 3. Forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet som pga. 

art, omfang eller virkning ikke kan regnes som "vanlig forurensing", krever derimot tillatelse etter 

forurensningsloven § 11. Dette må vurderes i den enkelte sak i lys av forurensningssituasjonen i 

tiltaksområdet og tiltakets eventuelle påvirkning på hensynskrevende naturverdier. Dersom legging 

av sjøkabler/rørledninger for eksempel innebærer nedspyling av trasé gjennom områder med 

forurenset sediment, vil tillatelse som regel være påkrevd. En trasé for rørledninger bør ikke berøre 

registrerte viktige naturtyper. Dette gjelder spesielt A- og B-lokaliteter. 

I henhold til Rundskriv T-3/12 pkt. 2.4 er fylkesmannen rette myndighet til å vurdere behovet for, 

og eventuelt gi tillatelse til legging av sjøkabler/ledninger og sprengning av sjøbunn ved etablering 

av sjømerker. 

 

Heller ikke sprengning av skjær regnes som mudring. Dette har blant annet sammenheng med at et 

skjær per definisjon er betegnelsen på en liten holme eller øy som stikker opp over vannoverflaten. 

Siden deler av et skjær er over vannoverflaten, kan ikke dette regnes for å være sjøbunn, og 

dermed heller ikke inngå i selve definisjonen av mudring som fremgår av forurensningsforskriften § 

22-2 bokstav d. 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0931.html
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Kap 36 om behandling av tillatelse etter forurensningsloven 

Kapittelet gjelder behandling av saker som omfattes av forurensningsloven §§ 11, 18 og 29, og 

omtaler hva en søknad om tillatelse skal inneholde, samt regler og prinsipper for saksbehandlingen, 

behandlingen av tillatelser og selve vedtaket. 

 

Reglene i kapittel 36 supplerer forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, blant annet 

gjelder det strengere regler for forhåndsvarsling. 

Kap 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven 

Arbeid med behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sedimenter er gebyrbelagt på linje med 

andre tiltak som krever tillatelse etter forurensningsloven. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige 

forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen.  

 

Gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser til mudring og dumping etter 

forurensningsforskriften kapittel 22 fastsettes med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4. 

Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved 

fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen legges til grunn.  

 

Avfallsforskriften 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall  

 

Avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall gir relativt strenge regler for deponering av 

avfall. Et deponi er i forskriften definert som «et permanent disponeringssted for avfall ved 

deponering av avfallet på eller under bakken», jf. § 9-3. Deponering av masser på sjøbunnen 

omfattes dermed ikke av kravene til deponier i kapittel 9, men vil regnes som dumping som krever 

tillatelse fra fylkesmannen etter forurensningsforskriften § 22-5 for å kunne finne sted lovlig.  

 

Videre fremgår det av forurensningsforskriften § 9-2 at deponering av masser langs elver, innsjøer, 

fjorder og sund der de er hentet ut, er unntatt fra kapittelets virkeområde, med mindre 

muddermassene er karakterisert som farlig avfall. Dette betyr at heller ikke deponering av mudder- 

og steinmasser i strandsonen i såkalte "strandkantdeponier" i samme område som massene er hentet 

ut fra, omfattes av kravene i kapittel 9. For "strandkantdeponier" gjelder i stedet av de generelle 

reglene i forurensningsloven om forurensning og avfallsdisponering. Deponering av avfallsmasser i 

strandkanten er ikke i tråd med hovedregelen om avfallshåndtering i forurensningsloven § 32 første 

ledd. I tillegg kan deponering av avfallsmasser i strandkanten medføre fare for forurensning, særlig 

dersom det er tale om forurensede masser. Som regel krever etablering av strandkantdeponi derfor 

både et samtykke fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til en "annen 

disponering" av avfallsmasser enn det hovedregelegen i forurensningsloven § 32 første ledd legger 

opp til, og en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Ved utforming av eventuell tillatelse til 

"strandkantdeponi" etter forurensningsloven § 11, er forurensningsforskriften kapittel 9 relevant å 

vurdere ved utforming av vilkår.  

 

Plan- og bygningslovens muligheter for regulering av tiltak i sjø 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

 

Plan- og bygningsloven er den generelle arealdisponeringsloven i Norge med virkeområde i sjø ut til 

én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Grunnlinjen er den rette linje som kan trekkes mellom de 

ytterste holmer og skjær, jf. § 1 annet ledd. Loven gjelder fremtidig arealbruk, herunder 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930
http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
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planlegging av sjøarealer og tillatelse til byggetiltak mv. Et overordnet formål med loven er å 

fremme bærekraftig utvikling, jf. § 1 første ledd. Planleggingen etter loven skal videre samordne 

statlig, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, jf. 

§ 1 annet ledd. Det er kommunen som er lovens myndighet i første instans. 

 

I tråd med forurensningsloven § 11 fjerde ledd har fylkesmannen anledning til å kreve 

reguleringsplan for et område før tiltakshavers søknad om tillatelse etter forurensningsloven og 

forurensningsforskriften behandles. I reguleringsbestemmelsene kan det stilles krav om å undersøke 

naturmangfold i området før tiltak.  I plansammenheng kan store områder av kysten vurderes under 

ett, og dermed sikre en mer helhetlig planlegging av sjøarealene enn det fylkesmannen har 

mulighet til. 

 

Rundskriv H-1/10 av 22. juni 2010, om ikraftsetting av plan- og bygningsloven sier at tiltak som 

mudring og etablering av kunstig strand etter en konkret vurdering kan være søknadspliktig etter 

plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k, fordi det regnes som et "vesentlig terrenginngrep". 

Disponering av muddermasser i sjø, vassdrag eller på land kan også være søknadspliktig etter denne 

bestemmelsen. Selv om tiltaket er søknadspliktig, gir ikke § 20-1 alene noen hjemmel for å avslå 

tiltaket. Etter Miljødirektoratets kjennskap er det få kommuner i dag som reguler disse tiltakene 

gjennom denne bestemmelsen.  

 

Uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1, må det vurderes opp 

mot kommuneplanens arealdel og eventuell reguleringsplan. Kommunene har anledning til å 

fastsette arealformål, bl.a. om bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, og 

nærmere bestemmelser i både kommuneplanens arealdel (plan- og bygningsloven §§ 11-7 nr. 6 og 

11-11 nr. 3) og i reguleringsplan (plan- og bygningsloven §§ 12-5 nr. 6 og 12-7 nr. 3). Dersom 

mudring eller disponering av muddermasser vil være i strid med formålet og tilhørende 

bestemmelser, kreves det dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19. Planene vil dermed 

kunne være grunnlag for avslag på søknad om tiltak. 

 

Etterhvert som kommunene regulerer områder i sjø, er det tenkelig at det vil kunne bli mindre 

behov for at fylkesmannen regulerer tiltak i strandsonen etter forurensningsloven. Dersom 

kommunen har fastsatt reguleringsplan eller arealplan med bestemmelser som på en fullgod måte 

ivaretar forurensningshensyn, kan fylkesmannen, hvis han mener at tillatelse etter 

forurensningsloven § 22-6 skal gis, vise til bestemmelsene og foreta en forenklet saksbehandling.  

 

Miljødirektoratets veiledning om forurensede sedimenter og andre miljøhensyn i arealplanlegging 

finner du på miljøkommune.no. 

Konsekvensutredning 

Enkelte tiltak er av en slik art eller størrelse at det kreves konsekvensutredning, jf. forskrift/2017-

06-21-854 om konsekvensvurderinger. 

 

Konsekvensutredningen har til formål å klargjøre virkninger av et tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Utredningen skal sikre at disse virkningene 

blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på 

hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Utredningen skal gjennomføres for tiltakshavers regning. 

På grunnlag av utredningen utarbeider ansvarlig myndighet et sluttdokument. Dersom det kreves 

konsekvensutredning, skal denne gjennomføres før det eventuelt kan gis tillatelse etter annet 

lovverk. 

 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/RundskrivH-1_10.pdf
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Forurensning/Forurenset-sediment/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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Naturmangfoldloven 

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 (naturmangfoldloven) 

 

Naturmangfoldloven har som formål å bevare biologisk mangfold gjennom bærekraftig bruk og vern, 

jf. § 1. Lovens formål og alminnelige prinsipper kommer til anvendelse i alle saker som kan påvirke 

naturmangfoldet, altså i de aller fleste sedimentsaker. Blant annet skal prinsippene i §§ 8 til 12 

legges til grunn som retningslinjer ved all utøving av offentlig myndighet, jf. § 7 første punktum. 

Vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal fremgå av myndighetens beslutning, jf. § 7 annet 

punktum. Det bør også synliggjøres hvordan saken påvirker muligheten for å nå forvaltningsmålene 

for naturtyper, økosystemer og arter etter §§ 4 og 5. Brudd på § 7 er en saksbehandlingsfeil, som 

kan medføre at vedtaket blir ugyldig. 

 

Naturmangfoldloven forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer er at mangfoldet av naturtyper 

ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og med det artsmangfoldet og de økologiske 

prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, 

struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. For arter er målet at artene og deres 

genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 

naturlige utbredelsesområder. 

 

Naturmangfoldloven har betydning både for tilretteleggingen av beslutningsgrunnlaget og for den 

avveiningen som finner sted ved vedtak etter forurensningsloven og forurensningsforskriften. Dette 

gjelder enten det er snakk om pålegg om tiltak i sedimenter eller tillatelse til tiltak i sedimenter. 

For å finne ut om et tiltak berører naturmangfoldet i et område, er fagsystemet Naturbase et nyttig 

verktøy. Eksempler på naturverdier som ofte kan bli berørt i sedimentsaker er ålegress, gyte- og 

oppvekstområder for fisk, leveområder for fugl, tareskog, bløtbunnsområder og 

skjellsandforekomster. Mudring og dumping påvirker det marine miljøet blant annet ved fjerning, 

overdekking og nedslamming av leveområder. Slike endringer vil kunne ha langvarig effekt og være 

kritisk for samfunnene (dyr og planter) som lever der. Under mudringsarbeid og ved dumping vil 

partikler fra massene spre seg i vannet. Organismer som er spesielt følsomme for suspendert 

materiale vil kunne ta skade av dette, også tilsynelatende når arbeid pågår langt unna organismenes 

oppholdssted. Arbeidene kan også medføre spredning av miljøgifter fra sediment til skade for dyr og 

planter. 

 

I det følgende redegjøres det kort for prinsippene i §§ 8 til 12. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Bestemmelsen supplerer forvaltningens alminnelige plikt til å opplyse saken etter forvaltningsloven 

§ 17. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. På generelt grunnlag innebærer prinsippet et krav om å skaffe til veie 

allerede tilgjengelig kunnskap, ikke skaffe ny kunnskap. Hvem som skal fremskaffe kunnskapene, 

følger dels av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som for eksempel nedfelt i 

forvaltningsloven § 17, dels av særlige regler i den enkelte lov som kommer til anvendelse i saken. 

Den ansvarlige myndighet kan for eksempel pålegge den ansvarlige å foreta nærmere undersøkelser 

etter forurensningsloven § 51, med sikte på å frembringe kunnskap om, og i hvilken grad 

forurensningen eller tiltaket kan medføre/har medført negativ virkning på naturmiljøet. 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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§ 9 Føre-var-prinsippet 

Føre-var-prinsippet er en retningslinje for håndtering av usikkerhet. Når det treffes en beslutning 

uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal 

det etter § 9 første punktum tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. Føre-var-

prinsippet kommer altså til anvendelse dersom det knytter seg usikkerhet til et tiltaks 

miljøkonsekvenser. Prinsippet kan også komme til anvendelse selv om kravet til kunnskapsgrunnlag 

etter § 8 er oppfylt, fordi det til tross for tilgjengelig kunnskap finnes usikkerhet om tiltakets 

miljøkonsekvenser. Dersom det foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, følger det av § 9 annet punktum at mangel på kunnskap ikke kan brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Prinsippet medfører at det ved usikkerhet skal tas inn en ”sikkerhetsmargin” i vedtaket for å hindre 

mulige negative virkninger – ofte formulert som at ”tvilen skal komme miljøet til gode”. Jo større 

usikkerhet, jo større vekt får prinsippet. Prinsippet kan medføre begrensninger i tillatelsen, vilkår 

om forebyggende eller avbøtende tiltak, eller at søknad om tillatelse avslås. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Etter § 10 skal påvirkninger på økosystem vurderes ut fra den samlede belastning økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Det innebærer at virkningen av det aktuelle tiltaket må vurderes i 

sammenheng med øvrig miljøbelastning. Summen av eksisterende- og fremtidig påvirkning skal tas i 

betraktning. Prinsippet har betydning både for utredningen og for den samlede vurderingen når et 

vedtak skal fattes.  

 

Mange sedimentsaker, typisk mudring og utfylling, kan påvirke habitater gjennom stykkvise inngrep. 

Som grunnlag for å kunne gi tillatelse til oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn må 

forurensningsmyndigheten vurdere totalbelastningen på det aktuelle området. Det omfatter 

konsekvens for naturmangfoldet og for spredning av forurensning i miljøet. Miljømyndigheten kan 

pålegge tiltakshaver å undersøke og å dokumentere virkninger på naturmangfoldet og miljø 

generelt. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Det følger av naturmangfoldloven § 11 at tiltakshaver skal dekke kostnader ved å hindre eller 

begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter. 

 

Prinsippet er en generell miljørettslig lovfesting av prinsippet om at forurenseren skal betale, som 

for øvrig kommer til uttrykk i forurensningsloven § 2 nr. 5. Prinsippet er således reflektert i 

forurensningslovens system, og legges bl.a. til grunn når det stilles krav i tillatelser og gis pålegg 

etter forurensningsloven. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Etter naturmangfoldloven § 12 skal det, for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, 

benyttes skånsomme tiltaksmetoder. Prinsippet om best tilgjengelig teknologi (BAT) er lovfestet i 

forurensningsloven § 2 nr. 3 og blir lagt til grunn når det gis tillatelser på nærmere angitte vilkår og 

ved pålegg etter forurensningsloven. 
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Vannforskriften 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

  

Forskrift om rammer for vannforvaltning (vannforskriften) regulerer EUs rammedirektiv for vann 

(vanndirektivet) i Norge, og er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og 

vannressursloven. Hovedformålet med forskriften er å beskytte, og om nødvendig forbedre eller 

gjenopprette, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Vannforskriften gir rammer 

for fastsettelse av miljømål (§ 24 og §§ 4-6) som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner 

(§ 26) med tiltaksprogrammer (§25) som tar sikte på å oppfylle miljømålene og å fremskaffe 

nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Forskriften setter miljømål for alt ferskvann, 

grunnvann og kystvann inntil 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen, og ut til territorialgrensen når det 

gjelder miljømål for kjemisk tilstand. I henhold til vannforskriften skal alle vannforekomster 

opprettholde eller oppnå minst god kjemisk- og økologisk tilstand. For sterkt modifiserte 

vannforekomster er miljømålet god kjemisk tilstand og godt økologisk potensial. Målene skal oppnås 

innen seks år etter at første forvaltningsplanperiode er trådt i kraft. Forskriften inneholder 

imidlertid unntaksbestemmelser (§§ 9-12). Det kan for eksempel gis fristutsettelse dersom det er 

uforholdsmessig kostnadskrevende eller teknisk umulig å oppnå miljømålet om god tilstand. 

Midlertidig forringelse av miljøtilstanden, som følge av naturlige forhold (§§ 9 og 11), er 

akseptabelt. Det kan også fastsettes mindre strenge miljømål der det er et samfunnsmessig behov 

for menneskelig virksomhet (§§ 10 og 12). 

 

Godkjente forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 

kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionene, herunder sedimentsaker  

(§ 29). Planene gir informasjon om hvilke miljømål som gjelder i vannforekomstene, viser hvilke 

tiltak som bør iverksettes for å sikre god vannkvalitet, og gir retningslinjer for hvilke inngrep som 

kan gjennomføres/tillates. Tiltak angitt i forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet følges opp ved 

pålegg som hjemles i det respektive sektorregelverket. Det foreligger vedtatte forvaltningsplaner 

med tiltaksprogram for alle vannforekomster. Disse er tilgjengelig på vannportalen her: 

Plandokumenter 2016-2021 

 

 En viktig bestemmelse som kan få praktisk betydning i sedimentsaker er vannforskriftens § 12, som 

regulerer muligheten for unntak fra miljømålet som følge av ny aktivitet/nye inngrep, Dersom det 

er fare for at miljømålene i §§ 4 – 6 ikke nås eller tilstanden i vannforekomsten forringes, følger det 

av § 12 at ny aktivitet eller nye inngrep bare kan gjennomføres dersom vilkårene i første ledd 

bokstav a eller b og annet ledd bokstav a til c er oppfylt. Vurderingen av § 12 skjer i forbindelse 

med saksbehandling etter forurensningsloven, og kan blant annet være aktuelt i større mudresaker 

eller når det søkes om tillatelse til deponi for forurensede sedimenter. Også i de tilfeller hvor 

forurensningsmyndighetene gir pålegg om (oppryddings)tiltak i sedimenter, vil vannforskriftens § 12 

kunne komme til anvendelse. I slike saker vil forringelsen (effektene av tiltaket) ofte være 

kortvarig. En kortvarig forringelse kan tillates uten at det er nødvendig å vurdere kravene i § 12.  

 

Selv om vilkårene i § 12 er oppfylt, kan det likevel tenkes at tiltaket ikke bør tillates av hensyn til 

andre forhold (annet regelverk, annen praksis etc.). Vannforskriftens § 12 gir med andre ord ikke 

tiltakshaver noe rettskrav på å få gjennomført tiltaket dersom det kreves tillatelse i medhold av 

annen lov, jf. formuleringen ”kan gjennomføres”. 

Havne- og farvannsloven 

Lov om havner og farvann 17. april 2009 (havne- og farvannsloven) 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2016---2021/
http://www.lovdata.no/all/nl-20090417-019.html
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Den generelle målsettingen med havne- og farvannsloven er å legge til rette for ”god 

fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med 

allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer”, jf. § 1.”Enkelte bestemmelser i 

loven er også gitt for å fremme allmenne miljøhensyn (§§ 26, 29, 30). 

 

Havne- og farvannsloven legger forvaltningsansvar og myndighet til henholdsvis departementet 

(Fiskeri- og kystdepartementet) og kommunen. Fiskeri- og kystdepartementet har delegert 

mesteparten av sin myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven til Kystverket. 

Kommunen er gitt forvaltningsansvar og myndighet "innenfor området hvor kommunen har 

planmyndighet etter plan- og bygningsloven", jf. § 9, 1. ledd. 

 

Utgangspunktet er at alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 

farvannet krever tillatelse fra kommunen jf. § 27. Ved gjennomføring av tiltak i sedimenter må det 

derfor etableres kontakt med Kystverket og kommunen/havnestyret. Ved dumping av masser og 

gjenstander kreves tillatelse fra kommunen etter § 27 første ledd. For øvrig må det vurderes om 

tiltak i sedimentene i gjennomføringsfasen innebærer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i hovedled eller biled. I så fall er det nødvendig med tillatelse fra Kystverket 

etter § 27 annet ledd. 

 

Videre vil tiltak som kan være av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger 

eller virksomhet, kreve tillatelse fra Kystverket, jf. § 28. Fiskeri- og kystdepartementet er i tillegg 

gitt myndighet til å forby eller sette vilkår for iverksetting av tiltak for å beskytte bestemte 

områder med særlig verdi for marint biologisk mangfold, jf. § 30. Dette gjelder tiltak etter havne- 

og farvannsloven. 

 

Eksempler på tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er  

• Mudring og dumping  

• Bygging av kaier, brygger og moloer  

• Etablering av akvakulturanlegg  

• Bygging av bruer  

• Fortøyningsanlegg  

• Opplag av fartøy   

• Legging av ledninger, rør med mer i sjøen  

 

Før kommunen eller Kystverket treffer vedtak etter § 27 og § 28 kan tiltakshaver bli pålagt å 

bekoste undersøkelser som er nødvendige for å klarlegge konsekvenser av tiltaket, jf. § 33. 

 

I og med at kommunen/havnestyret har et særlig ansvar for at ferdselen på sjøen ikke hindres eller 

vanskeliggjøres, vil vedlikeholdsmudring i farleder og ved kommunens egne kaier ofte måtte utføres 

av kommunen selv. Mudring for å opprettholde seilingsdybde krever tillatelse fra Fylkesmannen 

etter forurensningsforskriften kapittel 22. 

Kulturminneloven 

Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. Hele loven finne du her: Kulturminneloven 

Undersøkelsesplikt 

Funn av marine kulturminner kan forekomme ved arbeid i sedimenter. Kulturminneloven § 9 

pålegger undersøkelsesplikt til tiltakshaver for å avklare om det finnes kulturminner som det må tas 

spesielt hensyn til ved tiltak i sjøbunnen.  Dette må avklares før selve tiltaket i sjøbunnen kan 

iverksettes. Noen marine kulturminner som skipsfunn er automatisk fredet.   

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
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Skipsfunn er etter kulturminneloven § 14 «…mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, 

last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting…». Skipsfunn omfatter ikke bare det vi 

vanligvis kaller vrak, men for eksempel også ballasthauger og funnførende lag i havner. Vrak og 

funnførende lag i havner er dermed undergitt forbud mot oppgraving og andre tiltak som kan skade 

kulturminnet. 

 

Den ansvarlige for gjennomføring av sedimenttiltak må ta kontakt med rette myndighet, 

fylkeskommunen, for å få avklart om det er registrert kulturminner i tiltaksområdet, eller om det 

eventuelt må gjøres nærmere undersøkelser. Kulturminnemyndigheten kan stille krav om 

registrering som et ledd i oppfyllelsen av undersøkelsesplikten, eller stille krav om arkeologisk 

overvåking av arbeidet. Kostnadene for dette må dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 

 

Når det gjelder tiltak som berører havn og/eller sjøbunn må sjøfartsmuseene inn i saken. 

Fylkeskommunen samordner saken med sjøfartsmuseet, men tiltakshaver kan også sende saken i 

kopi til sjøfartsmuseet slik at saksgangen går raskere (parallell saksbehandling). 

 

Forvaltningsansvaret for skipsfunn og registrering av kulturminner under vann er plassert hos 

sjøfartsmuseene i Oslo, Stavanger og Bergen, vitenskapsmuseet i Trondheim og Tromsø museum. 

Meldeplikt 

Påtreffes kulturminner under arbeidet skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører funnet, og 

kulturminnemyndigheten skal varsles, jf.§ 8 annet ledd og § 14 tredje ledd. 

Kulturminnemyndigheten avgjør da snarest, og senest innen tre uker, om arbeidet kan fortsette. 

Hvis nødvendig vil de stille supplerende vilkår til tillatelsen til tiltak eller krav i pålegg.  

Dispensasjon fra kulturminneloven ved konflikt med kulturminner 

En eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et vernet eller fredet kulturminne skal sendes til rette 

fylkeskommune og sjøfartsmuseum. Søknaden stilles til Riksantikvaren, Kulturminneavdelingen, 

postboks 8196 Dep., 0034 Oslo. Museet gir sin faglige vurdering og tilråding til Riksantikvaren, som 

avgjør søknaden. 

 

En eventuell dispensasjon kan omfatte vilkår om undersøkelse av kulturminner. Undersøkelsen 

bekostes av tiltakshaver, jf. § 10. 

 

Undersøkelser, utgravninger, dokumentering m.m. utføres i henhold til forskrift om faglig 

ansvarsfordeling etter kulturminneloven, og administreres av Riksantikvaren. 
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Vedlegg II – Miljømål 

 

Arbeidet med forurenset sjøbunn styres i stor grad av føringer som er gitt på nasjonalt plan, både 

gjennom stortingsmeldinger og forurensningslovverket, og gjennom forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften), som igjen er styrt av EUs vanndirektiv. Disse føringene, 

sammen med regionalt og lokalt fastsatte planbestemmelser, setter rammer for 

forurensningsmyndighetenes arbeid i områder med forurenset sjøbunn. Se figur II-1. Nasjonale 

bestemmelser er gjerne generelle, slik at det i tillegg vil være behov for å utarbeide lokale 

miljømål. Miljømålene vil være førende for tiltak i området enten man gjennomfører 

oppryddingstiltak eller det planlegges andre tiltak i forurenset sjøbunn som ikke primært har til 

formål å rydde opp i forurensning. 

 

 

 

Figur II-1. Figuren viser sammenhengen mellom de føringer som er gitt nasjonalt, regionalt og lokalt, og 

lokale forvaltningsmål og tiltaksmål. Mens det er helt nødvendig å sette tiltaksmål for å kunne stille krav 

til og vurdere gjennomføringen av et tiltak, er lokale forvaltningsmål et godt hjelpemiddel for 

saksbehandlingen i de områdene der de er utarbeidet. 

 

 

Miljømålene kommer til anvendelse på ulike måter i arbeidet med forurenset sjøbunn 

• Tydeliggjør utfordringene i området 

• Gir føringer for hvilke tiltak som kan tillates eller pålegges gjennomført 

• Gir føringer for hvordan tiltak kan gjennomføres 

• Hvilke krav som skal stilles til gjennomføringen 

• Gir føringer for hvilken overvåkning som skal kreves 

• Gir grunnlaget for å sette tiltaksmål 

• Gir føringer for hvilken sluttdokumentasjon det er behov for 

 

Miljømål gir ikke uten videre tiltaksplikt. Som tiltakshaver bør man imidlertid i en tidlig fase av 

tiltaksplanleggingen skaffe seg en oversikt over hvilke mål og føringer som gjelder for området. 

Dersom formålet med tiltaket er opprydding i forurenset sjøbunn, vil det være en nødvendig del av 
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arbeidet å fastsette konkrete tiltaksmål. Tiltak skal bidra til oppfyllelse av langsiktige miljømål for 

området. 

 

I dette vedlegget gis det en oversikt over hvilke føringer som eksisterer fra nasjonale, regionale og 

lokale myndigheter. I tillegg gis det informasjon om lokale forvaltningsmål, og om hvordan man kan 

sette mål for gjennomføring av tiltak (tiltaksmål). 

 

Nasjonale mål 

Regjeringen har i ulike stortingsmeldinger, bl.a. St.meld. 14 (2006-2007), lagt frem nasjonale mål 

for arbeidet med forurenset sjøbunn som gir uttrykk for en ønsket utvikling. Disse målene ligger til 

grunn for arbeidet med handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn, for oppfølgingen av 

forurenset sjøbunn utenfor skipsverft, og for oppfølging i andre områder der det er behov for 

opprydding i forurenset sjøbunn. 

 

I Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn i St.meld. nr. 14 (2006-2007) ”Sammen for et 

giftfritt miljø” er de langsiktige forvaltningsmålene formulert slik: 

• I 17 områder er det pga. forurensningssituasjonen behov for snarlig miljøforbedring 

• Ren sjøbunn skal gjenskapes der det nå er gamle forurensninger  

• Miljøgifter på sjøbunnen skal ikke spres videre eller tas opp i planer, dyr og mennesker 

 

Vannforskriften gir føringer for overordnet felles europeisk kvalitetsmål for vannmiljøet: 

• Alle vannforekomster skal ha god økologisk- og kjemisk tilstand innen utgangen av første 
planperiode som er 2021 for Norge.  Tilstanden i overflatevannet skal beskyttes mot 
forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes. 

• For vannforekomster i kategorien ”sterkt modifiserte vannforekomster” er det satt økologisk 
miljømål om ”godt økologisk potensial”, som innebærer krav til økologisk tilstand tilpasset 
inngrepets karakter og formål. Kravene til god kjemisk tilstand er imidlertid de samme som 
for resten av overflatevannet.  

• Utsatt måloppnåelse inntil 2 forvaltningsperioder. Dette betyr for Norges del at den 
generelle målsettingen være å nå god tilstand i 2027, men med mulighet for utsettelse til 
2033 i særlige tilfeller. Målsetningen må sees i sammenheng med annen lovgivning (jf. 
Vannforskriften § 13). Det er et mål at den strengeste lovreguleringen skal gjelde. 

 

Rikspolitiske Retningslinjer (RPR) kan være retningsgivende for arbeidet i et større avgrenset 

geografisk område der slike retningslinjer er innført. Se oversikt over Klima- og 

miljødepartementets rundskriv på http://www.regjeringen.no. 

 

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer er at mangfoldet av naturtyper 

ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og med det artsmangfoldet og de økologiske 

prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, 

struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. For arter er målet at artene og deres 

genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine 

naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet, ivaretas også artenes 

økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.  

 

Regionale mål 

Regionale mål gjelder større fjord- eller havneområder. Eksempler på regionale mål kan være 

• Reduksjon av miljøgiftspredning, ofte spesifisert for bestemte stoffer, fra ett eller flere 
delareal til andre mindre forurensede områder  

• Miljøtilstanden i fjorden skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og uttak av marine 
ressurser 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv.html?id=2011
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I samsvar med bestemmelsene i vannforskriften er det utarbeidet miljømål for alle vannforekomster 

i Norge. Miljømålene er forankret i en forvaltningsplan, som vedtas som fylkesdelplan etter plan- og 

bygningsloven. Det eksistere regionalt vedtatte miljømål for alle områder der det skal gjennomføres  

tiltak i forurenset sjøbunn. Disse miljømålene ligger til grunn for planleggingen av større 

oppryddingsprosjekter og krav som stilles til tiltak.  Andre regionale miljømål bør ikke være 

motstridende med disse. 

 

I de fleste vannforekomster vil miljømålet være at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og 

god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V til vannforskriften. Kunstige og 

sterkt modifiserte vannforekomster skal ha minst godt økologisk potensial og minst god kjemisk 

tilstand. For noen vannforekomster vil det være mulig å fastsette mindre strenge miljømål, etter 

egne regler i vannforskriften. 

 

Miljømålene i vannforskriften vil i stor grad være førende for arbeidet med forurenset sjøbunn fordi  

• Forurenset sjøbunn er én av flere kilder til spredning av miljøgifter til vannforekomsten, og 
det kan være nødvendig å kreve tiltak i sjøbunnen for å oppnå miljømålet.  

• Miljømålet om god økologisk tilstand gjelder både organismer som lever i vannet og 
organismer som lever på/i sjøbunnen. Spesielt de siste vil påvirkes av forurensningsnivået i 
sedimentene. 

• Miljøtilstanden i vannforekomsten vil i svært mange tilfeller bli overvåket ved prøvetaking i 
sedimentene. 

 

Fylkesmannen har ansvar for klassifisering av vannforekomstene.  

 

Når forurensningsmyndigheten pålegger undersøkelser og/eller tiltak bør regionale miljømål for 

vannforekomsten inngå i begrunnelsen for tiltak. Forurensningsmyndigheten bør til enhver tid ha 

oversikt over hvilket miljømål som gjelder for den enkelte vannforekomst, og hva dette miljømålet 

innebærer. Normalt vil dette fremgå av Vann-Nett; se lenke her Vann-Nett 

 

Tidligere var opphevelse av kostholdsråd for hele eller deler av fjorden ofte brukt som 

miljømålsetning for fjordområder. Denne målsetning benyttes ikke lenger selvom den nok kan egne 

seg som en visjon om ønsket utvikling, fordi den er konkret og forståelig og gir tiltrengt lokal 

motivasjon for å prioritere tiltak. Det er Mattilsynet som har myndighetsansvar for advarsler knyttet 

til fisk og sjømat. Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder 

 

Lokale forvaltningsmål 

Et forvaltningsmål er et mål som sier noe om hva vi ønsker å oppnå for et område som helhet og 

over tid. Kommuner kan ha vedtak om lokale miljømål og reguleringsplaner som har betydning for 

om og hvordan tiltak i sjøbunnen kan gjennomføres. Tiltakshaver har ansvar for å skaffe seg oversikt 

over eventuelle lokale vedtak og planer som kan ha betydning, og kan få dette ved å ta kontakt med 

kommune eller Fylkesmann. Også forurensningsmyndigheten bør sørge for å ha oversikt over lokale 

mål og planer før det gis pålegg om eller tillatelse til tiltak. 

 

Erfaringene fra arbeid med forurenset sjøbunn så langt, viser at det er urealistisk å forvente at 

langsiktige forvaltningsmål for et større område med forurenset sjøbunn kan oppnås ved ett enkelt 

tiltak. Det må vanligvis gjennomføres en rekke tiltak i et større område med forurenset sjøbunn, for 

å oppnå forvaltningsmålet. Hvert av tiltakene må ha sitt eget tiltaksmål. Enkelttiltakene må 

prioriteres innbyrdes på bakgrunn av konsekvenser for miljø, nytte/kostnader og om det er noen 

https://vann-nett.no/portal/#/
http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/miljogifter-langs-kysten/advarsler-mot-fisk-og-sjomat-fra-forurensede-omrader/
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finansiell «driver» tilstede. En oversikt over påvirkninger og tiltak for å forbedre den respektive 

vannforekomsten finnes i tiltaksmodulen i Vann-Nett. Tiltaksmodul i Vann-Nett 

 

Dersom det ikke er satt lokale forvaltningsmål er ikke dette til hinder for planlegging eller 

gjennomføring av oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn. Forurensningsmyndigheten vurderer om 

det skal gjennomføres tiltak ut fra en vurdering av risiko for spredning, miljø eller helse, og i tråd 

med prinsippene i forurensningsloven. Tiltaksmål settes ut fra nasjonale, regionale og lokale 

føringer. Det samme gjelder dersom det er en tiltakshaver som søker om å gjennomføre tiltak.  

 

Å fastsette lokale forvaltningsmål 

Det anbefales at det er fylkesmannen eller ansatte i kommunen (for eksempel prosjektledere innen 

forurenset sjøbunn) som tar initiativ til utarbeidelse av forvaltningsmål for området. Dette gjelder 

spesielt for områder der det arbeides med større tiltaksplaner. Det er viktig at forvaltningsmålet 

forankres godt i lokalmiljøet; i kommunen, hos interesseorganisasjoner, virksomheter og i 

befolkningen generelt. Aktuelle interesseorganisasjoner og virksomheter bør derfor inviteres til å 

delta i utarbeidelsen av det lokale forvaltningsmålet. Det er en viktig del av forankringen at det 

lokale forvaltningsmålet gjennomgår en politisk behandling i kommunen eller kommunene der 

tiltaksplanområdet ligger. Dette bør skje etter at det er oppnådd enighet blant gruppene som er 

med på å utarbeide det lokale forvaltningsmålet. 

 

Viktige momenter i arbeidet med å utarbeide lokale forvaltningsmål: 

• Hvilke brukerinteresser er knyttet til området? 

• Hvilke krav setter brukerne til miljøkvaliteten? 

• Hva er problemet knyttet til forurensning i området? 

• Hvilket ambisjonsnivå skal målet ligge på? 

 

Kategoriene nedenfor angir ulike ambisjonsnivåer og mulige formuleringer av forvaltningsmål.  

 
➢ Minst ambisiøse nivå: Man ønsker ikke en forverring av tilstanden 

Dette ansees som det minst ambisiøse målet. Fjordområdet har en akseptabel tilstand, eller 

konflikter er knyttet til kilder på land i en slik grad at forbedringer gjennom tiltak i sedimentene 

foreløpig ikke er aktuelt. At nivået ansees som minst omfattende og minst ambisiøst, er knyttet til 

sedimentene.  Det kan likevel være aktuelt med omfattende tiltak mot kilder på land. Overvåking 

med formål å følge utvikling og ev. endring av en beskrevet tilstand kan også være aktuell 

oppfølging. 

 
➢ Middels nivå: Forurensningen skal ikke hindre allmennhetens bruk og utnyttelse til næring 

Fjordområdet skal kunne brukes til for eksempel: rekreasjon, turisme, fritidsfiske, oppdrett etc. og 

negative virkninger på human helse skal unngås. Dette nivået vil innebære tiltak i sedimentene for å 

begrense spredning av forurensning, i tillegg til tiltak for å stoppe eventuelle aktive kilder fra land. 

Utfordringen ved et slikt ambisjonsnivå vil være å etablere konkrete og etterprøvbare mål for når 

tiltaket er oppfylt.  

 
➢ Mest ambisiøse nivå: Økologisk tilstand skal ikke være negativt påvirket av forurensningen 

Fjordområdet skal ha en miljøkvalitet der miljøgifter ikke gir risiko for negative biologiske effekter 

eller har andre negative virkninger på økosystemet. 

 

Det vil være en glidende overgang mellom nivåene. Dette er fordi andre faktorer enn de 

påvirkninger som vurderes i tiltaksplanarbeidet vil kunne påvirke måloppnåelsen, for eksempel 

https://vann-nett.no/portal/
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innskjerpelser i WHOs tilrådninger, endret anbefalt inntak fra sjømat pga. endret belastning fra 

andre eksponeringsveier, langtransport mv.  

 

Tiltaksmål 

Et tiltaksmål er en konkret målsetting for gjennomføringen av et tiltak, og skal oppfylles i 

forbindelse med gjennomføring av dette. Tiltaksmål skal være definert ut fra målsetning om å 

redusere påvirkning eller belastning knyttet til miljøgifter og biologisk påvirkning i et avgrenset 

areal. Tiltaksmålet må være lokalt tilpasset brukerinteresser og påvirkninger, og vise miljøgevinst 

på kort og lang sikt. Lokale tiltaksmål for hvert enkelt tiltak skal utarbeides i samsvar med 

eventuelle lokale forvaltningsmål, og for øvrig i samsvar med bestemmelser i vannforskriften og i 

overensstemmelse med nasjonale føringer og statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og 

bygningslovens § 6-2. Det er viktig å etablere en sammenheng mellom langsiktige forvaltningsmål og 

konkrete tiltaksmål. Dersom det skal ryddes opp i et større område med forurenset sjøbunn, skal 

tiltakene som foreslås i planen samlet sett oppfylle det lokale forvaltningsmålet. 

 

Tiltaket gjennomføres etter pålegg eller tillatelse gitt av forurensningsmyndigheten.  

Ved pålegg er det vanligvis forurensningsmyndigheten som setter tiltaksmålet. Den som mottar 

pålegget blir vanligvis pålagt oppgaven med å konkretisere tiltaksmålet, gjennom å utarbeide en 

plan for tiltaket. 

Ved søknad om tillatelse bør tiltakshaver foreslå (tiltaks)mål for tiltaket i søknaden til 

forurensningsmyndigheten. Forurensningsmyndighetene vurderer om tiltaksmålet er i tråd med 

eksisterende føringer og et eventuelt lokalt forvaltningsmål. Tiltaksmålet konkretiseres i 

beskrivelser av gjennomføringen og gjennom krav i en eventuell tillatelse.  

 

Tiltaksmål kan være: 
➢ Forurensningskonsentrasjon i sediment: 

I saker der det skal gjøres oppryddingstiltak i forurensede sedimenter, bør man ha som tiltaksmål at 

forurensningstilstanden forbedres innenfor arealet der tiltaket gjennomføres. Et mål med lavere 

ambisjonsnivå, dersom formålet med tiltaket ikke er opprydding i forurenset sjøbunn, kan være at 

forurensningsnivåene i sedimentene ikke skal øke i forbindelse med tiltaket.  

Konsentrasjonsmålet bør relatere seg til det laget av overflatesedimentet som er utsatt for fysiske 

forstyrrelser, og som er i kontakt med organismer (bioturbasjonslaget). Det er fra denne delen av 

sjøbunnen miljøgiftene kan gjøres tilgjengelig gjennom næringskjeden.  

Målet kan settes for området der tiltaket skal gjennomføres, og/eller for tilliggende områder.  

 

Miljødirektoratet anbefaler å bruke grenseverdien for tilstandsklasse II / III i sedimentene som 

mål i områder der kilder er sanert, tilførselsvurderinger viser at denne klassegrensen er 

hensiktsmessig å oppnå, kost/nyttevurderinger kan forsvares og tiltaksmetode muliggjør 

måloppnåelse.  

 

Lavere ambisjonsnivå (aksept for høyere tilstandsklasse) eller utsatt tiltaksgjennomføring kan 

aksepteres dersom følgende er oppfylt: 

• risikovurderingen viser at det er små behov for tiltak selv med relativt høye 
miljøgiftkonsentrasjoner i sedimentene 

• trinn 3-risikovurdering er gjennomført for å verifisere trinn 2-risikovurderingen, og 
opptak av miljøgifter i biota viser små effekter 

• områdets økologiske tilstand er god  
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Grenseverdi for tilstandsklasse III / IV i sedimentene kan benyttes som tiltaksmål dersom ikke 

tilførsler fra landbaserte kilder er stoppet. Næring og industri skal kunne opprettholdes. Dette 

tiltaksmålet vil kunne medføre behov for utsettelse av miljømål jf vannforskriften. 

 
➢ Transport/spredning av miljøgifter:  

Et mål knyttet til spredning av miljøgifter kan for eksempel spesifiseres med grenseverdier for 

spredning innenfor en gitt tidsramme, eller med egne krav til gjennomføringen av tiltaket. Dette 

kan overvåkes ved å måle spredning av partikler, frigjøring av miljøgifter, utlekking og/eller opptak 

av ulike miljøgifter. Det finnes også muligheter for å måle transport ved hjelp av passive 

prøvetakere, sedimentfeller eller testing i eksperimentelle anlegg. Bruk av modeller for å beregne 

transporten teoretisk kan være et alternativ, men beregningene bør verifiseres med målinger.  

 
➢ Konsentrasjon av miljøgifter i organismer: 

Et mål for miljøgifter i organismer kan spesifiseres med mål for konsentrasjon i utvalgte arter (for 

eksempel blåskjell), og følges opp gjennom prøvetaking og analyse før og etter tiltak. Dersom det 

skal gjøres tiltak i en mindre del av et større fjordområde, er det viktig å velge stasjonære arter. 

Prøvetaking over en lengre tidsperiode (minimum 10 år) vil sannsynligvis være nødvendig for å 

vurdere langsiktig måloppnåelse. Det vil i den forbindelse være viktig å ha kunnskap om 

sammenhengen mellom sedimentforurensningen/andre forurensningskilder og opptak av stoffene i 

de utvalgte artene. Konsentrasjonene sammenlignes med Miljødirektoratets klassifisering av 

tilstand, M-608.  

 
➢ Biologisk tilstand: 

Et mål om en gitt biologisk tilstand kan spesifiseres gjennom mål for økosystemets struktur og 

funksjon, for eksempel artssammensetning, registrering av effekter på enkelte organismer 

(effektstudier), eller gjennom krav om tilstedeværelse av enkeltarter etter tiltaksgjennomføring. 

Tilbakeføring av naturlig biologisk mangfold kan følges gjennom å se på utviklingen av utvalgte 

nøkkelarter over tid. Det er også mulig å etablere en diversitetsindeks som mål på det biologiske 

mangfoldet. Diversitetsindeksen kan da enten sammenliknes med et referanseområde, eller en kan 

følge utviklingen av diversitetsindeksen over tid. Denne type mål bør også suppleres med delmål 

med kortere tidshorisont. Vær oppmerksom på at det ikke finnes diversitetsindekser som er utviklet 

for påvirkning av miljøgifter. De indeksene som finnes er utviklet for påvirkning fra næringsstoffer 

og organisk stoff. 

Dersom det søkes om tiltak, for eksempel mudring, i områder uten forurensning, er det først og 

fremst biologiske effekter av tiltaket som bør være i fokus og som det bør settes tiltaksmål for. Et 

mulig tiltaksmål kan være at det biologiske mangfoldet i tilliggende områder ikke forringes. Dersom 

det er sårbare eller viktige arter eller naturtyper i nærliggende områder, som for eksempel 

ålegress, ål eller laks, bør det settes egne tiltaksmål for disse. 

 

Tiltaksmål, tiltaksovervåking og sluttkontroll henger tett sammen. Les mer om overvåking og 

sluttkontroll i Vedlegg VII - Undersøkelser og overvåking. 

 

Tiltaksmål for forurensningssituasjonen ved store mudringsprosjekter 
Alternative tilnærminger til formulering av tiltaksmål ved store mudringsprosjekter kan være: 
 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal sedimentene ikke utgjøre en uakseptabel risiko jf. 
Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409). 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal reduksjonen i miljøgiftkonsentrasjon i det biologisk 
aktive sedimentlaget være av en viss størrelse. For eksempel: 80 % av PAH'er og 85 % av 
PCB'er i det bioaktive laget skal være fjernet. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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• Etter at tiltaket er gjennomført skal en viss mengde miljøgifter (målt i gram/kg) være 
fjernet. Dette kravet sier lite om biologisk effekt, og er først og fremst egnet der 
tiltaket ikke primært er et miljøoppryddingsprosjekt, men der man likevel vil 
dokumentere at miljøgifter fjernes fra sjøbunnen. 

 
Det biologisk aktive laget er det laget der organismene lever. Dette inkluderer det ”fluffy” 

topplaget som oppstår når man mudrer. Tykkelsen på det biologisk aktive laget varierer fra sted til 

sted og bør så langt det lar seg gjøre bestemmes stedsspesifikt. Som en sjablongverdi bør det 

biologisk aktive laget minimum settes til 10 cm. 

 
Det er viktig å være oppmerksom på at det alltid forekommer en viss grad av restforurensning etter 

mudring. Hvis en slik restforurensning ikke er forenlig med tiltaksmålet (dvs. at den ikke kan godtas 

i området), bør det brukes andre tiltaksmetoder som kan gi miljømessig bedre resultater, enten som 

hovedtiltak eller i tillegg til mudringen. Det er helt vanlig at det må foretas en ettermudring etter 

første mudreoperasjon. Dette vil redusere restforurensningen på den nye sjøbunnen. 

 
I tillegg bør det utarbeides tiltaksmål for biologiske effekter. 

 

Tiltaksmål for forurensningssituasjonen ved tildekkingsprosjekter 

Alternative tilnærminger til formulering av tiltaksmål ved tildekkingsprosjekter: 

 

• Når tildekkingen er avsluttet skal tildekkingslaget være minimum et visst antall cm tykt. 
Tykkelsen vil avhenge av hvilken tildekkingsstrategi man har valgt 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal sedimentene ikke utgjøre en uakseptabel risiko jf 
Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409). 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal reduksjonen i spredning fra sjøbunnen i området, 
senkes med en viss prosent. For eksempel: spredningen av PAH'er skal være 80 % lavere 
etter at tildekking er gjennomført. Et slikt krav må i så fall baseres på målinger i 
forkant, og en beregning av hva som er sannsynlig/mulig/ønsket nedgang. 

 

Å stille krav til tildekkingslagets tykkelse, er en enkel og praktisk tilnærming, og gir mye 

informasjon om tiltaksgjennomføringen. I de fleste tilfeller anbefales det derfor at det stilles et 

slikt krav. Det bør vurderes for hvert enkelt tildekkingsprosjekt, om det i tillegg skal stilles et krav 

til spredning av miljøgifter (de to siste punktene). 

 

I tillegg bør det utarbeides tiltaksmål for biologiske effekter. 

 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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Vedlegg III – Informasjon og medvirkning 

 

Opprydningsprosjekter og andre tiltak i sjø av en viss størrelse engasjerer ofte mange aktører med 

ulike interesser og kompetanse. Selv ved små tiltak og få deltagere kan det oppstå 

interessemotsetninger. God kommunikasjon, tidlig involvering og medvirkning bør vektlegges ved 

gjennomføring av sedimenttiltak. Plan for informasjon og medvirkning bør foreligge tidlig i 

prosessen. Kartlegging av aktuelle interessenter må skje allerede i problembeskrivelsen av tiltaket. 

 

I søknad om tillatelse til tiltak i sjø bør tiltakshaver gjøre rede for hvilke informasjons- og 

medvirkningstiltak som er planlagt for å ivareta behovene til både formelt berørte parter og andre 

interessenter. For store saker kan dette innebære egne planer for kommunikasjon og medvirkning. I 

små og mellomstore saker kan det handle om å sikre at alle berørte parter får mulighet til å uttale 

seg til en søknad. Forurensningsmyndigheten vil kontrollere at formelle parter får kopi av søknad om 

tiltak og rett til å uttale seg gjennom en høringsrunde, men tiltakshaver må vurdere om det kan 

være andre uformelle interessenter i saken. Myndighetene kan sette som vilkår for tillatelsen at det 

lages plan for informasjon og medvirkning. 

 

Ved et pålegg om tiltak vil myndighetene kunne oppfordre tiltakshaver til å fremlegge planer for 

informasjon og medvirkning.  

 

Mål for medvirkning 

Informasjon og medvirkning fjerner ikke nødvendigvis interessemotsetninger, men kan begrense 

konflikter og øke sjansen for å finne løsninger som alle parter kan akseptere. Mål for medvirkning 

bør være 

• felles problemforståelse 

• felles oppfatning av prosessen 

• felles kunnskapsplattform  

• felles språk og likeverdig dialog 

• tillit 

• unngå misforståelser 

• respekt for hverandres roller og interesser 

• realistisk forståelse for alternative løsninger 

 

Medvirkning bidrar også til å ansvarliggjøre interessenter tidlig i prosessen. Aktiv deltakelse og 

mulighetene det gir for påvirkning, kan bidra til å forankre planene i den enkelte deltakers 

organisasjon. Dette kan demme opp for uventede konfliktsituasjoner i gjennomføringen av et tiltak. 

Det bør være i alle parters interesse at det er størst mulig åpenhet og dialog rundt et tiltak som kan 

være konfliktfylt. 

 

Formelle krav til medvirkning 

For arbeidet med sedimentsaker gjelder ikke spesifikke krav til medvirkning, utover nasjonal 

lovgiving som gir myndigheter plikt til å fremme offentlig deltakelse når de utarbeider planer som 

gjelder miljøet. Informasjon om slike planer skal offentliggjøres på et tidlig tidspunkt slik at 

interessenter får mulighet til å påvirke prosessen. Det framkommer av Århuskonvensjonen, som 

Norge har undertegnet.  
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Offentlighetsloven sikrer offentligheten og berørte parter rett til innsyn, og forvaltningsloven sikrer 

berørte parter rett til å uttale seg på bakgrunn av varsling før vedtak fattes. 

 

Vanndirektivets artikkel 14 og vannforskriftens § 27 forutsetter at det skal tilrettelegges for at alle 

interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen. Vannforskriften er dessuten hjemlet i 

plan- og bygningsloven, noe som medfører at de generelle krav til informasjon og medvirkning i 

planarbeid også gjelder. Da vanndirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen, ga Stortinget også klare 

føringer om medvirkning: «Komiteen forutsetter også at det legges praktisk og ressursmessig til 

rette for en bred involvering av sivilsamfunnet, slik direktivet forutsetter.» Direktoratsgruppen for 

gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge har i samråd med Nasjonal Referansegruppe (NRG) 

laget en veileder for medvirkning og samråd. Denne gir utfyllende informasjon om forventningene 

til medvirkning i vannarbeidet og råd om hvordan medvirkning kan gjennomføres i praksis, og kan 

være nyttig også i andre sammenhenger. 

 

Interessenter 

Interessenter er formelt berørte parter og ellers alle som har interesser i saken og/eller kan bidra 

med kunnskap. Tabell II – 1 gir eksempler på typiske interessenter i sedimentsaker. 

 

 Tabell II-1. Eksempel på interessenter i sedimentsaker 

 

Eksempel på interessenter i sedimentsaker 

Formelt involverte Forurensere: industri, havnevirksomhet, 

kommuner 

 Myndigheter: forurensning, fiskeri, 

kulturminne, havn, natur, samferdsel, plan 

Andre interessenter Faginstanser 

 Miljøorganisasjoner 

 Velforeninger 

 Naboer 

 Næringers interesseorganisasjoner (for 

eksempel fiskerlag) 

 Faglige interesseorganisasjoner (for 

eksempel ornitologer) 

 Brukergruppers interesseorganisasjoner (for 

eksempel båtforeninger, og jakt og fiske) 

 Politikere 

 Journalister 

 

Behov for medvirkning 

Tiltakshaver bør helt i startfasen av et opprydningsprosjekt foreta en grundig vurdering av behovene 

for informasjon, involvering og medvirkning. Det innebærer å identifisere de riktige og viktige 

interessentene og kunnskapsmiljøene, og diskutere behovene for informasjon og medvirkning med 

disse. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder_medvirkning_og_samraad_3_2010.pdf
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Sjekklisten i tabell III – 2 kan brukes for å vurdere om det er behov for involvering. Mange ja-svar 

kan være tegn på at behovet for involvering er stort. 

 

 Tabell III-2. Sjekkliste for vurdering av behov for medvirkning i sedimentsaker. Listen er ikke komplett. 

 

Sjekkliste for vurdering av behov for medvirkning i sedimentsaker 
 

ja/nei Sjekkliste – behov for medvirkning 

 Det er åpenbare motstridende interesser i saken 

 Det er flere handlingsalternativer 

 Det er (viktig) faglig usikkerhet/kunnskapshull i saken 

 Saken er krevende å gjøre forståelig for ikke-eksperter  

 Metodene som skal brukes er lite utprøvd 

 Flere aktører må samarbeide for å få gjennomført arbeidet på en god måte 

 Noen får fordeler, mens andre får ulemper – eller opplever at de får det 

 Vanlige innbyggere vil trolig engasjere seg i saken 

 Media vil trolig engasjere seg i saken 

 Eksperter/autoriteter har motstridende eller avvikende meninger 

 En eller flere av partene har svekket tillit/dårlig rykte i utgangspunktet 

 Saken vil stå om menneskelige verdier (miljø vs. kapital etc.) 

 Den umiddelbare nytten av tiltaket er vanskelig å synliggjøre 

 Det skal brukes mye penger og/eller prosjektet er omfattende 

 Tiltaket kan oppleves som risikofylt 

 Området har en historie som gjør at tiltaket vil vekke reaksjoner 

 

 

Råd for involvering og medvirkning 

Etabler engasjement tidlig 

Det er ikke uvanlig at det er vanskelig å få engasjert viktige interessenter i tidlige faser av et 

opprydningsprosjekt. Vanskelighetene kan være fordi det er uklart hva saken egentlig gjelder og 

hvordan interessentene vil bli påvirket. For mange vil også tradisjonelle, formelle 

forvaltningsprosesser være vanskelige å forstå og forholde seg til. Nettopp derfor er det desto 

viktigere at tiltakshaver, gjerne i samarbeid med forurensningsmyndigheten, gjør en innsats for å 

sikre at interessenter involveres tidlig og utover de formelle prosessene. Forurensningsmyndighetens 

rolle vil være rådgivende. 

 

• Kartlegg interessentene – og de som kan komme til å bli det senere. Spør kjente 
interessenter om de vet om andre som kan ha meninger om saken. 

• Ta direkte kontakt, oppsøk eller kall inn til et uformelt møte 
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Konkrete forslag til den første dialogen: 

• Synliggjør både utfordringer (kostnader, usikkerhetsfaktorer, forurensningsfare, praktiske 
ulemper mens arbeidene pågår etc.) og muligheter (byutvikling, utbygging av havner, veier 
og friluftsområder, muligheter for samkjøring med andre prosjekter, miljøforbedringer etc.) 

• Hovedbudskap til interessentene: Det er i denne tidlige fasen det er størst mulighet for å 
påvirke prosjektet. 

• Snakk folkelig og forståelig, bruk eksempler og sammenligninger. 

• Forsøk å løse utfordringene sammen – ikke gjennom diskusjoner i media. 

• Dersom det opprettes kontaktgrupper, referansegrupper eller lignende, inviter 
representanter for velforeninger, handelsstanden, lokale miljøorganisasjoner etc. Alle 
grupper trenger ikke representeres, men alle synspunkter bør være representert. 

• Vær tydelig på hva som forventes av dem som deltar, hvilke roller og ansvar partene har. 
Det er viktig å unngå falske forhåpninger. 

 

Organisering 

En god organisering av et tiltaksprosjekt vil tydeliggjøre roller og ansvar, hvem som skal fatte 

beslutningene, og i hvilken grad interessentene kan være med å påvirke utfallet av saken. Det bør 

etterstrebes full åpenhet om og innsyn i de faglige problemstillingene på alle nivå i prosjektet. 

 

Myndighetene stiller krav til tiltakshaver og kontrollerer at kravene overholdes, men det er 

tiltakshaver som bør ta et betydelig ansvar for kommunikasjon og medvirkning. 

 

Organiseringen vil i stor grad legge rammene for informasjon og medvirkning. For større tiltak kan 

det være nødvendig med en relativt omfattende organisering, mens små og mellomstore tiltak i 

liten grad krever en stor organisasjon. Det er uansett relevant med en bevisstgjøring av roller, 

ansvar og informasjonsflyt. 

Figur III-1 gir et eksempel på hvordan man kan ivareta behovet for informasjon og medvirkning 

gjennom en bevisst organisering av et større tiltaksprosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur III -1. Eksempel på organisering av et prosjekt for et stort sedimenttiltak 
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Styringsgruppa har ansvaret for prosjektplan, framdrift og økonomi, og er et besluttende organ. 

Alle i styringsgruppa har tilgang til samme detaljerte informasjon som grunnlag for beslutninger. Det 

kan være observatører i styringsgruppa, men da må det være klart for alle parter at disse ikke 

deltar i beslutningsprosesser. Ofte er deltagelse i styringsgruppa basert på økonomisk eierskap til 

prosjektet.  

 

Referansegruppa holdes orientert om prosjektet, bidrar med kunnskap og synspunkter og er et 

rådgivende organ uten beslutningsmyndighet.  

 

Dialogmøter eller forum har som formål å være møteplasser hvor man kan ivareta spesielt 

interessertes informasjonsbehov og åpne for dialog. De kan med fordel organiseres slik at de blir en 

møteplass mellom myndigheter, konsulenter og forskere, virksomheter og interesseorganisasjoner.  

 

Nyhetsbrev, hjemmeside og andre former for bruk av media er først og fremst informasjon og 

ikke dialog. Nye sosiale medier åpner for mulighet for toveiskommunikasjon, men det er foreløpig 

høstet lite erfaringer med bruk i denne sammenhengen.  

 

Råd for kommunikasjon 

Når saker er vanskelige forventer ofte media, politikere og publikum enkle og klargjørende svar. I 

forbindelse med større tiltak kan det dessuten oppstå situasjoner underveis som får mye 

oppmerksomhet i media og krever rask og presis respons, både fra myndigheter og fra tiltakshavere. 

Det kan være en stor utfordring å gjøre det komplekse forståelig. Erfaringer bl.a. fra Oslo havn og 

deponering av forurenset sjøbunn i dypvannsdeponi har vist at opprydding i forurenset sjøbunn kan 

vekke stort engasjement, og det er viktig å utveksle informasjon og kunnskap for å skape tillit og 

trygghet. Det anbefales å ha en klar strategi for håndtering av situasjoner som kan oppstå i 

forbindelse med større sedimenttiltak, inkludert hvem som skal svare på spørsmål fra media og 

andre.  

 
Noe av det som ofte er vanskelig både å formidle og å forstå er risiko. Eksperter og ikke-eksperter 

vurderer risiko ulikt, og opplevd risiko står ikke alltid i forhold til reell risiko. Noen av de vanligste 

faktorene som påvirker opplevelsen av risiko er: 

 
• eksperter gir uklare svar 

• eksperter er helt eller delvis uenige 

• folk blir ufrivillig utsatt for en risiko 

• noen får fordeler, andre får ulemper (Not In My Back Yard-problemet) 

• mistanke om skjulte motiver 

• brutte løfter 

• faremomentet er” unaturlig” (menneskeskapt forurensning) 

• risikoen kan ramme egen helse, ikke bare” miljøet der ute” 

• indirekte negative følger (f.eks. frykt for boligpriser) 

• barn, gravide og framtidige generasjoner er truet 

• de risikoutsatte er en konkret, identifiserbar gruppe – ikke” alle” 

 
Nedenfor følger noen tips som kan være til hjelp i formidling: 

• Erkjenn både følelser og fakta – ha kunnskap om hva som er viktig for interessentene og 
korriger raskt faktiske feil 

• Snakk forståelig, vær forberedt på å bruke enkle og folkelige begreper 

• Etabler arenaer for dialog og vær gjerne synlig på sosiale medier 
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• Vei bevistyngden 

• Sammenlign med alternativene 

• Vær konkret på hva som er eller hvordan noe er farlig eller risikofylt – bruk gjerne 
eksempler og sammenligninger 

• Vær åpen og ærlig – også om det som er usikkert eller negativt 

• Vær offensiv i formidling av informasjon – gi nok informasjon, gå aktivt ut til media og vær 
behjelpelig med fakta som kan opplyse saken godt 

 

Miljødirektoratet har laget en interaktiv animasjon om sjøbunnopprydning som kan være nyttig i 

formidling.  

 

"Sediment og samfunn" har vært et forskningsprosjekt om medvirkning i sjøbunnarbeidet ledet av 

Norges Geotekniske Institutt (NGI). Avslutningsrapporten fra Sediment og samfunn gir anbefalinger 

for framtidige prosjekter. Den utfyller rådene i denne veilederen og gir eksempler på hvordan 

medvirkning kan gjennomføres i praksis.

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/sedimenter/animasjon/index.html
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL7J-6gOLaAhVjJ5oKHQqdDFMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ngi.no%2Fdownload%2Ffile%2F7787&usg=AOvVaw0Gk1uuiUg_QTZtY_vHWB0L
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Vedlegg IV – Naturhensyn 

Forurensningsmyndigheten foretar en grundig vurdering av om tiltak i sjø kan medføre uakseptabel 

skade eller ulempe for miljøet, både i behandling av søknad om tiltak og i vurderingen av om tiltak 

skal pålegges. Dokumentasjonen må tiltakshaver bidra til å fremskaffe, enten gjennom søknad om 

tiltak eller etter pålegg fra myndigheten. Selv om en sak omfatter tiltak i rene sedimenter, skal 

myndigheten legge vekt på naturhensyn, naturmangfold og ressursbruk i sin vurdering. Denne 

plikten er tydeliggjort gjennom naturmangfoldloven. Når det gjelder ressursbruk i sjø vil vi spesielt 

nevne kaste- og låssettingsplasser og akvakulturdrift. Informasjon om nevnte aktiviteter langs 

kysten kan en finne hos Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil. Det samme gjelder for aktuelle 

sektorlover. 

Det er ikke uvanlig at det i behandlingen av mindre mudresaker i skjærgården nettopp er hensynet 

til naturverdier som er den mest aktuelle problemstillingen.  

 
Saker som berører spesielle naturforhold vil ofte være kontroversielle, og Fylkesmannen bør i slike 

saker som hovedregel gjennomføre en fullstendig høringsrunde - også i forhold til allmennheten.  

 
Av hensyn til friluftsliv og rekreasjon, anbefaler Miljødirektoratet som en hovedregel at tiltak i 

sjø ikke tillates i perioden 15. mai til 15. september. 
 
I enhver sak må det gjøres en spesifikk vurdering av hensyn til naturmangfold. Tidspunkt for tiltak 

bør vurderes i lys av naturforholdene på stedet, fare for oppvirvling og ev. effekt av avbøtende 

tiltak sammen med hensyn til hekking, gyting, fiskevandring og kastetid. 

 

Regelverk 

Naturmangfoldloven 

Naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes 

virksomhet nå og i fremtiden. Naturmangfoldloven slår fast at enhver skal opptre aktsomt og gjøre 

det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Prinsippene i naturmangfoldloven kap. 2 

skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og i offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet.  

Dette innebærer at: 

• beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 

• beslutninger skal ivareta et føre-var-prinsipp 

• en påvirkning er vurdert i sammenheng med den samlede belastningen som et økosystem er 
utsatt for 

• tiltakshaver skal dekke kostnader for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

• ved gjennomføring av tiltak skal hensynet til naturmangfoldet vektlegges ved valg av 
teknikker og driftsmetoder. 

 
Se for utdypende informasjon Miljødirektoratets side med sentrale dokumenter til loven og 
departementets veileder til naturmangfoldlovens kapittel 2. 
 
Dersom det finnes naturtyper eller arter som er truet i influensområdet, er det større fare for at 
tiltaket kan være i strid med lovens mål om at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas (kap.2). Da 
bør hensynet til naturmangfoldet vektes tungt. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
https://kart.fiskeridir.no/plan
http://www.lovdata.no/all/nl-20090619-100.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/Sentrale-dokumenter-til-naturmangfoldloven/
https://www.regjeringen.no/contentassets/76ba044f8515433c93c259e7e86420f4/t-1554.pdf
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Forurensningsloven 

Forurensningsmyndigheten kan pålegge undersøkelser for å fastslå om og i hvilken grad en 

virksomhet kan føre til forurensning og virkningen av forurensningen (§ 51). Det må være en 

sammenheng mellom den aktuelle forurensningen og de aktuelle undersøkelsene, men er vilkårene 

ellers tilstede kan det pålegges bl.a. resipientundersøkelser. Dersom det søkes om et forurensende 

tiltak må søknaden og vedlegg til denne gi de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om 

tillatelse bør gis. Myndighetene kan fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søkeren må 

sørge for (§ 12). 

 

Konsekvenser av sedimenttiltak 

Tiltak i sjø kan ha direkte innvirkning dersom de gjennomføres for eksempel midt i et ålegress- eller 

bløtbunnsområde, og nedslamming kan være en indirekte følge av mudring, dumping eller utfylling. 

Dette er ikke uvanlige problemstillinger i forbindelse med prosjekter i skjærgården, for eksempel 

vedlikehold eller etablering av brygger til fritidsbåter eller kunstige sandstrender. Utfordringen for 

forurensningsmyndigheten blir ofte å vurdere fare for skade som følge av tiltaket i forhold til 

naturtypen og artenes sårbarhet og verdi. Verdisettingen av marine naturtyper og arter må legges 

til grunn i vurderingen av hvor tiltak kan aksepteres, men samtidig må det utøves et visst skjønn. 

Med utgangspunkt i føre-var prinsippet bør man i størst mulig grad unngå tiltak i A- og B-lokaliteter. 

Også forstyrrelser av C-lokaliteter kan være viktig å unngå. 

 

Sårbare marine naturtyper 

Kartleggingen av naturtypene er forankret i DN håndbok 19-2007. Kartlegging av marint biologisk 

mangfold, revidert utgave. Tabell IV-1 viser oversikt over marine naturtyper og nøkkelområder som 

bør kartlegges i forbindelse med et tiltak, dersom det ikke allerede er kartlagt av Miljødirektoratet 

og registrert i Naturbase.  

 
Tabell IV-1. Oversikt over marine naturtyper og nøkkelområder som kartlegges. 
 

Oversikt over marine naturtyper og nøkkelområder 
 

Større tareskogforekomster (stortare) 
Sterke tidevannsstrømmer 
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet 
Spesielt dype fjorder 
Poller 
Littoralbasseng 
Israndavsetninger 
Bløtbunnsområder 
Korallforekomster 
Ålegressenger 
Østersforekomster 
Skjellsand 
Større kamskjellforekomster 
Løstsittende kalkalger 
Gyteområder (torsk) 

 
Hensynet til gyte- og oppvekstområder, ålegressenger og bløtbunnsområder kan ofte komme i 

konflikt med ønsket om å gjennomføre sedimenttiltak. Informasjon om slike områder finner du i 

Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil.  

 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/69/H%C3%A5ndbok%2019-2001rev%202007_marin_nett.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
https://kart.fiskeridir.no/plan
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Informasjon om naturtyper 

Oversikten over utbredelse av de registrerte naturtypene skal være tilgjengelig for alle fra 

Naturbase og Artsdatabankens rødliste for naturtyper. De fleste offentlig tilgjengelige karttjenester 

(kommuner, fylkesmenn, direktorat) linker til denne databasen. Lokal informasjon om 

naturforholdene på en lokalitet kan i tillegg innhentes fra kommuner, fiske- og 

naturvernforeninger/organisasjoner og Fylkesmannen. 

 
Områder med viktige naturverninteresser eller naturverdier kan være foreslått vernet eller er 

allerede vernet etter naturmangfoldloven eller plan- og bygningsloven, for eksempel ved at de er 

regulert til naturvernområder. Kommunen og Fylkesmannen kan gi opplysninger om hvilke 

bestemmelser, planer og vern som gjelder for et aktuelt tiltaksområde.  

 
Dersom det ikke finnes informasjon om naturverdiene i tiltaksområdet, kan 

forurensningsmyndigheten vurdere om tiltakshaver må innhente dokumentasjon om disse forholdene 

før en tillatelse til tiltak eventuelt gis. 

 

Naturtypenes verdi 

Verdisetting av marine naturtyper er i utgangspunktet basert på økologiske kriterier som økologisk 

funksjon, sjeldenhet og om de er truet. Naturtypenes verdi er delt inn i nasjonalt viktig (A), 

regionalt viktig (B) eller lokalt viktig (C). Dette er omtalt i DN håndbok 19-2007. Der det foreligger 

verdisetting av registrerte naturtyper fremkommer dette i Miljødirektoratets Naturbase. 

 
Viktige naturforhold som kan berøres av tiltak i sjø kan for eksempel være gyte- og 

oppvekstområder for fisk, områder som er sentrale for fiskevandring, grunne mudderbukter eller 

ålegressenger med et høyt biologisk mangfold. I vassdrag kan gytestrekninger og perioder for 

oppgang i elv, gyting og klekking være forhold som må vektlegges.  

 

Sårbare arter 

Prioritert art 

Dvergålegras (Zostera noltei) er sterkt truet og for at arten ikke skal bli borte, ble i 2015 utpekt 

som prioritert art, og er derfor beskyttet i forskrift under naturmangfoldloven. Det innebærer at 

alle former for uttak, skade eller ødeleggelse av dvergålegras er forbudt. Mudring, utbygging, 

utfylling og endring av strømforhold og andre handlinger som kan skade eller på annen måte 

forringe forekomster av arten er regnet som ødeleggelse. 

Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i samsvar med naturmangfoldloven § 24 

femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, blir den håndtert av Miljødirektoratet. Ved søknad om 

dispensasjon fra forskriften, kan forurensningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte 

tiltaket for arten blir klarlagt i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c. 

Trua arter 

I Artsdatabankens rødliste for arter finner vi sårbare eller trua arter (kategori CR, EN og VU) i 

saltvannsystemer som påvirkes av mudring, dumping og utfylling (under påvirkning av habitat). For 

flere arter angir rødlista både bestandsstørrelse og observerte lokaliteter. For sterkt kritiske arter 

bør man være svært varsom siden arter i denne gruppen kun finnes på få plasser og har sterkt 

redusert bestand. I tillegg kan det være nødvendig å ta hensyn til fugler og andre arter som er 

avhengige av våtmarksområder/ grunne sjøområder. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurderinger/
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/69/H%C3%A5ndbok%2019-2001rev%202007_marin_nett.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
https://artsdatabanken.no/Rodliste
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Tabell IV-2. Oversikt over trua arter i saltvannsystemer som påvirkes av mudring, dumping og utfylling. Det er ingen arter i 
kategori CR i saltvannssystemer i 2015-utgaven av rødliste for arter. 
 

Sterkt kritiske arter (EN) 

Dvergålegras (er også en prioritert art) (marin plante) 

Dvergglattkrans (alge) 

Sjøglattkrans (alge) 

Grønnkrans (alge) 

Vormglattkrans (alge) 

Stift havfruegras (brakkvannsplante) 

Ceramium deslongchampsii (rødalge i slekten rekeklo) 

Sårbare arter (VU)  

Ål (fisk) 

Dvergsivaks (brakkvannsplante) 

Nordlandsglattkrans (alge) 

Barkløs småkrans (alge) 

Hårkrans (alge) 

Alkmaria romijni (flerbørstemark) 

Gammarus inaequicauda (tangloppe) 

Speilskjell 

Vanlig sandskjell (merk: listet med latinsk navn Mya arenaria) 
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Vedlegg V – Håndtering av kulturminner 

 

Teksten nedenfor er i hovedsak basert på rapporten Tiltak i forurensede sedimenter og funn av 

kulturminner (DNV, m.fl., 2009), men innholdet er kortet ned og omstrukturert for bruk i denne 

veilederen.  

 

Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte en omfattende marinarkeologisk forundersøkelse i 

Vågen i Bergen i 2009 og 2010, som en del av Bergen kommunes forberedelser for tiltak mot 

miljøgifter i Bergen havn og Byfjorden. I tillegg til å fremskaffe kunnskapsgrunnlag om 

kulturminneomfanget i Vågen skulle forundersøkelsene bidra til å vurdere fordeler og ulemper med 

forskjellige teknikker for rensing/mudring/tildekking av forurensede masser på sjøbunnen i forhold 

til kulturminner. Rapport fra marinarkeologisk forundersøkelse i Vågen, Bergen (Stiftelsen Bergens 

sjøfartsmuseum, 2010), gir en god oversikt over både metoder og prosessen forbundet med 

undersøkelsen i Bergen.  

 

Hva er kulturminner? 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (Kulturminneloven § 2).  

 

Det skilles mellom to hovedkategorier kulturminner under vann: 

• Skipsvrak/båtvrak 

• Gjenstandsfunn 

 

Uavhengig av kulturminnetype vil hovedregelen være at kulturminnene ligger skjult nede i 

sjøbunnen. Unntaket er skipsvrak men disse vil erfaringsmessig utgjøre en liten andel av funnene. 

 

Regelverk og retningslinjer 

Lov om kulturminner 

Lov om kulturminner (Kulturminneloven) slår fast at kulturminner fra middelalder og bakover i tid 

(før 1537) automatisk er fredet. Skipsfunn er etter kulturminneloven § 14 «…mer enn hundre år 

gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slike ting…». 

Skipsfunn omfatter altså ikke bare det vi vanligvis kaller vrak, men for eksempel også ballasthauger 

og funnførende lag i havner. Alle elementer tilhørende fartøy har det samme juridiske vernet som 

skrog eller et helt skipsvrak. Skipsfunn eldre enn 100 år, tilbehør eller annet som har vært om bord, 

er statens eiendom dersom ikke annen eier er kjent. Statens eiendomsrett til skipsfunn eldre enn 

100 år gir det samme vernet som automatisk fredning.  

 

De vesentligste punktene for øvrig i Kulturminneloven sett i forhold til tiltak i sedimentet er: 

• Forbud mot tildekking av kulturminner, selv om tildekkingen ikke nødvendigvis skader 
selve kulturminnet 

• Undersøkelsesplikt for offentlige og større private tiltak for å avklare mulige konflikter 
med kulturminner før arbeidet iverksettes 

• Meldeplikt til kulturminnemyndighetene ved funn av automatisk fredede kulturminner, og 
stans i arbeidet dersom det berører funnet.  
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• Dispensasjon fra kulturminneloven avgjøres av Riksantikvaren etter søknad. Dette kan 
gjelde tillatelse til inngrep i et automatisk fredet kulturminne eller vilkår om gransking av 
kulturminner. 

 

Plan- og bygningsloven 

Plan – og bygningsloven bestemmer at det skal utarbeides reguleringsplan for områder hvor det skal 

gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider, og for øvrig dersom det er bestemt i 

kommuneplanens arealdel. I reguleringsplan kan det fastsettes reguleringsbestemmelser for 

områder hvor kulturminner skal vernes (PBL §12-7). 

 

Maltakonvensjonen 

Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv ble etablert etter initiativ fra Europarådet, 

vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1995. Konvensjonen har bred tilslutning i Europa, og Norge er blant 

de 39 landene som har tilsluttet seg konvensjonen.  

 

Konvensjonen stiller bl.a. krav om registrering av arkeologiske funnsteder og fortidsminner, og plikt 

til å melde arkeologiske funn til offentlige myndigheter. Landene forplikter seg i utgangspunktet til 

å bevare arkeologiske funn på sitt opprinnelige sted, eller alternativt etablere hensiktsmessige 

oppbevaringssteder. 

 

Unescokonvensjonen 

Unescos konvensjon fra 2001 ”Convention on the protection of the underwater cultural heritage” er 

en sentral internasjonal konvensjon for undersjøiske kulturminner. Konvensjonen trådte i kraft i 

2009 da den var ratifisert av 23 land, men Norge er ikke en av disse. Norge har imidlertid sagt at de 

vil følge prinsippene for behandling av kulturminner som er nedfelt i konvensjonens Annex 1. 

Konvensjonen gjelder for alle kulturminner som har ligget helt eller delvis under vann i minst 100 

år. Konvensjonen omfatter regler for dokumentasjon og undersøkelser hvis man planlegger 

aktiviteter som påvirker et kulturminne under vann.  

Forvaltning av kulturminner 

Forvaltningen av kulturminner under vann er tillagt fem ulike forvaltningsmuseer, se tabell V-1. 

Riksantikvaren kan gi tillatelse etter kulturminneloven til inngrep i kulturminner. 

 

Tabell V-1. Geografisk forvaltningsansvar av kulturminner under vann 

 

Geografisk forvaltningsansvar for kulturminner under vann 
 

Forvaltningsmuseum Geografisk forvaltningsansvar 

Norsk maritimt 

museum 

Fra svenskegrensen i øst, til grense mot Rogaland i vest. 

Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 

Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder og Vest Agder 

Stavanger 

maritime 

museum 

Rogaland fylke 

Bergen 

sjøfartsmuseum 

Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre nord til grense 

Vestnes kommune 

http://www.marmuseum.no/
http://www.marmuseum.no/
http://stavangermaritimemuseum.no/
http://stavangermaritimemuseum.no/
http://stavangermaritimemuseum.no/
http://www.bsj.uib.no/
http://www.bsj.uib.no/
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NTNU 

vitenskapsmuseet 

Romsdalen og Nordmøre fra Vestnes kommune i sør, 

Trøndelag og Nordland til og med Rana kommune i nord 

Tromsø museum Nordland fra grense mot Rana kommune i sør, Troms og 

Finnmark. 

 

Mulige konflikter med sedimenttiltak 

Inngrep i forurensede sedimenter kan skade kulturminner. Det finnes en rekke potensielle konflikter 

ved tiltak i sedimenter, og tabell V-2 oppsummerer noen av de mest typiske konfliktene.  

 

Tabell V-2. Eksempler på konflikter mellom opprydding av forurenset sjøbunn og beskyttelse av kulturminner. Fra rapport 

”Tiltak i forurensede sedimenter og funn av kulturminner” (DNV, 2009) 

 

Eksempel på konflikter mellom opprydding av forurenset sjøbunn og kulturminner 
 

Opprydding av forurenset 

sjøbunn 

Beskyttelse av kulturminner 

Miljørisikovurdering viser at 

forurenset sediment bør fjernes 

Sedimenter med kulturminner bør ligge uforstyrret 

Forurenset sjøbunn tildekkes med 

rene masser som gir tilstrekkelig 

beskyttelse mot utlekking av 

miljøgifter 

Tildekking kan være uønsket fordi gjenfinning av 

kulturminner kan bli vanskeligere, og tildekking med stor 

mektighet kan innebære en risiko knyttet til økt fysisk 

belastning på kulturminnet 

Forurenset sjøbunn mudres for å 

fjerne miljøgifter 

Mudring kan skade kulturminner direkte eller indirekte ved 

at eksponering setter i gang eller akselererer 

nedbrytningsprosesser 

 

Mudring 

Mudring kan føre til direkte fysiske og ødeleggende skader, eller indirekte skader ved eksponering 

av kulturminner som ligger beskyttet nede i sedimentet. Forskjellige mudringsmetoder har ulik 

påvirkning på kulturminner. Dersom man på forhånd har kartlagt området for kulturminner og 

kommet til at det er svært lite sannsynlig at man vil finne kulturminner undervegs i arbeidet, vil 

man kunne være friere i valg av mudringsmetode. Hvis det er sannsynlig at man kan treffe på 

kulturminner ved mudring bør ikke lukkede systemer brukes, og heller ikke systemer hvor massene 

kvernes opp. Selv ved bruk av andre metoder er det dessverre slik at det i dag ikke finnes 

mudringsmetoder som samtidig gir god beskyttelse av kulturminner. 

 

Tabell V-3. Oversikt over vanlige mudringsmetoder og hvilke skader de kan forårsake på marine kulturminner. 

 

Oversikt over vanlige mudringsmetoder og hvilke skader de kan forårsake på 
marine kulturminner  

Mudringsmetode Mulig skadevirkning 

Hydraulisk mudring 

(stasjonær sugemudring) 

Mindre gjenstander kan utilsiktet pumpes opp med fare for 

ødeleggelse. Større kulturminner blir liggende igjen på bunnen, 

https://www.ntnu.no/museum
https://www.ntnu.no/museum
https://uit.no/tmu
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men med fare for skade pga mekanisk belastning fra 

sugeutstyret 

Mekanisk/hydraulisk 

mudring 

(sugemudring under seilas) 

Samme som ved stasjonær mudring, men i tillegg fare for 

ødeleggelse som følge av påvirkning fra kutterhode, augerskrue 

eller slepehode 

Mekanisk mudring (grabb) Grabbing vil ødelegge vrak, men er relativt skånsom mot 

mindre gjenstander. Store solide gjenstander vil bli tatt opp 

relativt uskadet 

Støtteben (”spuds”) på 

mudringsplattformer 

Nedsenkning av støtteben i sedimentet kan ødelegge 

kulturminner 

 

Tildekking 

Tildekking har et annet skadepotensial enn mudring. Tildekkingslagets tykkelse og metoden som 

brukes for tildekking vil være avgjørende for hvilken skade kulturminnene kan utsettes for. 

Tildekking av sjøbunnen med tykke lag betyr redusert tilgang på oksygen og redusert aktivitet av 

bunnlevende organismer i sedimentet. Tildekking kan derfor være positiv og beskytte kulturminner 

mot videre nedbryting. Utfordringene ved tildekking kan være: 

 

• Gjenstander kan bli vanskeligere å gjenfinne på grunn av at det kommer tildekkingsmasser 
over 

• Gjenstander kan ødelegges pga. setninger og utglidninger i sedimentet som følge av 
tildekking 

 

Gjennomføring av tiltak og ev. funn av kulturminner 

Før alle tiltak eller inngrep i sjøbunnen skal tiltakshaver avklare forholdet til kulturminner under 

vann (jf. Kulturminneloven). Dette gjelder både ved mudring og ved tildekking av sedimenter. 

Avklaringen gjøres ved at saken oversendes ansvarlig forvaltningsmuseum for kulturminner under 

vann, som skal avgjøre om det skal gjennomføres en registrering eller annet før tiltak eventuelt kan 

gjennomføres. Dette bør gjøres så tidlig som mulig i planleggingsfasen for å gjøre det mulig å finne 

de mest (kostnads)effektive løsningene. I de fleste tilfeller kreves det undersøkelser for å avklare 

om det finnes kulturminner på sjøbunnen som kan bli skadet av de planlagte tiltakene. Kostnadene 

ved slike undersøkelser må i henhold til kulturminnelovens § 10 bæres av tiltakshaver. 

Resultatene fra slike undersøkelser vil kunne gi føringer for eventuelle metoder og utstyr for 

fjerning av forurenset sediment, og for metode, mektighet på tildekkingen og type tildekkinger som 

kan tillates.  

 

Søk etter kulturminner 

Registrering av kulturminner kan gjøres på flere ulike måter. Tabell V-4 gir en oversikt over 

teknologiske løsninger for søk etter kulturminner.  
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Tabell V-4. Teknologi for søk etter kulturminner 

 

Teknologi for søk etter kulturminner 
 

Teknologi Beskrivelse Kommentar 

Svømmedykking Manuell dykking Den vanligste søkemetoden. Oppvirvling kan skape problemer med 

dårlig sikt. Kloakk eller avfall kan utgjøre en helserisiko. Vanskelig å 

registrere kulturminner helt eller delvis nedgravd. 

Fjernstyrte 

systemer 

ROV (fjernstyrt 

ubemannet miniubåt)  

 

Kan supplere tradisjonell dykking. En visuell (video) inspeksjon med 

ROV kan være effektivt i områder med dårlig sikt, i svært store 

områder, eller i områder som ligger såpass dypt at det ligger 

tidsbegrensinger for ordinær svømmedykking. 

Ekkolodd/multistråle 

ekkolodd  

 

Kan gi svært god og nøyaktig kartlegging av sjøbunnen, avhengig av 

innstillinger og oppsett. Utstyret kan brukes til å registrere/søke etter 

båt- og skipsvrak som stikker opp over sjøbunnen. 

Sidesøkende sonar  

 

Vil registrere høydeforskjeller på bunnoverflaten, både naturlige (som 

f.eks stein eller fjell) og ”unaturlige” (skipsvrak, skrot med mer). 

Spesielt montert på en ROV kan en sonar oppdage svært små 

anomalier over sjøbunnen som kan være vanskelig å oppdage visuelt 

eller ved dårlig sikt. 

Ikke synlige kulturminner 

Søkesjakter Manuelt, vannejektor, 

slamsuger 

Metoden kan være egnet dersom området det gjelder er relativt lite, 

overdekkingen med forurenset sediment er liten, man primært søker 

etter gjenstandsfunn, der vanndybden er passende eller der 

helserisikoen ved dykking ikke er for stor. Sårbar metode for store 

sedimenttykkelser, relativ lav forventet funnfrekvens, dårlig sikt, 

løse sedimenter (ras) og spredning av forurensning. 

Sonding Sondestenger, 

spylesonding 

Metoden vil primært kunne fange opp større sammenhengende 

konstruksjoner (som skipsvrak) og er ikke egnet for søk etter 

gjenstandsfunn. Metoden er sårbar for nedsatt sikt ved kontakt med 

løse sedimenter. 

Grabbprøver  Metoden kan være god for søk etter gjenstandsfunn i områder med 

relativ stor tetthet av slike, men er lite egnet for søk etter skipsvrak. 

Metoden kan forårsake spredning av forurenset sediment, og den kan 

være skadelig for eventuelle kulturminner. 

Bunnpenetrerende 

ekkolodd 

 Pr i dag er det svært få ekkolodd som kan brukes til å undersøke de 

øverste desimeterne eller meterne av sjøbunnen. Metoden kan 

forårsake gassutvikling i sjøbunnen. Metoden er ikke egnet til å skille 

mellom kulturminner og andre fremmedelementer i sjøbunnen 

(eksempelvis skrot). 

Søk med bakgraver Redskapsbærer 

påmontert, ev.  

steingaffel 

Større kulturminner kan hentes opp uten å berøre gjenstandsfunn i 

særlig grad. 
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Funn av kulturminner 

Ved funn av kulturminner i forbindelse med tiltak gjelder følgende enkle prosedyre: 

 
1. Stans i arbeidet 
2. Marinarkeolog/rette myndighet varsles 
3. Sakkyndig vurdering og beslutning om oppfølging av funnet 
4. Arbeidet kan startes opp igjen 

 

Referanser 

DNV, NGI og Norsk sjøfartsmuseum, 2009. Tiltak i forurensede sedimenter og funn av kulturminner 

 

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum, 2010. Rapport fra marinarkeologisk forundersøkelse i Vågen, 

Bergen. Hovedrapport: Marinarkeologisk forundersøkelse i Vågen, Bergen 2009-2010. 
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Vedlegg VI – Tiltaks- og disponeringsløsninger 

Valg av tiltaksløsning vil være styrt av bl.a. formålet med tiltaket, forurensningsgrad, økonomi, 

logistikk, og lokale miljøforhold. Tiltak i sjøbunnen vil alltid medføre noe oppvirvling av partikler 

med fare for spredning av forurensning. Tiltaksmetode bør velges med tanke på å begrense 

oppvirvling og spredningen av sedimenter. Avbøtende tiltak må vurderes for å unngå eller begrense 

spredning av forurensning, og må inngå i tiltaksplanleggingen. Hvis sedimenter tas opp fra 

sjøbunnen må det planlegges en disponeringsløsning for de mudrede massene. Ved vurdering av 

mudring- og utfyllingstiltak som ikke har til hensikt å redusere risiko for spredning av forurensning, 

vil mange av de samme problemstillingene være relevante som ved oppryddingstiltak, og det kan 

være relevant å vurdere avbøtende tiltak.  

 

Nedenfor omtales forskjellige tiltaks- og disponeringsløsninger, og forhold som må tas i betraktning 

ved valg av de forskjellige løsningene. Oversikten er ikke nødvendigvis komplett. 

Tiltaksløsninger 

Forskjellige tiltaksløsninger er kort presentert i tabell VI-1, og nærmere beskrevet i avsnittene 

nedenfor. 

 
Tabell VI-1. Oversikt over forskjellige tiltaksløsninger 

 

Oversikt over tiltaksløsninger 
 

Tiltaksløsning Beskrivelse Kommentar 

Utfylling Rene masser legges på sjøbunnen for å 

vinne land.  

Utfyllingen kan føre til oppvirvling 

med fare for nedslamming og 

spredning av forurensning dersom 

sedimentene på stedet er forurenset.  

Tildekking  Rene masser legges på sjøbunnen, i 

tynne eller tykke lag, for å redusere 

utlekking og tilgjengelighet av 

miljøgifter fra sjøbunnen. Massene kan 

være passive eller aktive. 

Betongmadrasser eller grovere masser 

som sand eller grus kan benyttes som 

erosjonssikker tildekking 

Geotekniske forhold, type 

dekkmasser, vanndybde, 

bunntopografi og biologisk mangfold i 

området er viktige vurderinger 

Mudring Sedimenter fjernes fra sjøbunnen ved 

hjelp av mekanisk eller hydraulisk 

mudringsutstyr. Formålet kan være økt 

seilingsdyp eller opprydding av 

forurenset sjøbunn. 

Metodevalg må sees i forhold til 

forurensningens utbredelse, 

spredningsfare under tiltak, biologiske 

forhold, strømforhold, disponering, 

egnet utstyr, avbøtende tiltak, avfall 

på sjøbunnen, tidsperiode 

Overvåket naturlig 

restitusjon 

Overvåkning av utvikling i områder der 

det er påvist en klar forbedring over 

Alternativ til fysiske tiltak dersom det 

er påvist en klar forbedring over tid. 
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tid, med naturlig tilførsel av rene 

sedimenterende masser fra vassdrag.  

Overvåkningsprogram må være egnet 

til å fange opp endringer over tid 

Arealbruksrestriksjoner Forbud eller begrensninger mot 

aktivitet som påvirker sjøbunnen i et 

område med forurenset sediment 

Restriksjonene må bidra til at det 

overordnede miljømålet for området 

nås. Det må være mulig å håndheve 

restriksjonene. Kostnader og andre 

ulemper som restriksjonene vil 

medføre må vurderes 

 

Utfylling 

Dersom det er fare for forurensning vil en utfylling kreve tillatelse etter forurensningsloven. Ved 

planlegging av utfylling vil det være stort sammenfall med vurderingspunktene for dumping, og det 

henvises til omtale av dumping som en disponeringsløsning for mudrede sedimenter senere i 

kapittelet. Vi henviser også til mer utfyllende omtale om masser til utfylling i sjø under kapittelet 

Bruk av muddermasser til utfyllingsformål og annen disponering nedenfor. 

 

Tildekking 

Ved tildekking etableres en ny sjøbunn over de forurensede sedimentene, eller eksisterende 

sjøbunn tilføres masser som begrenser utlekking av miljøgifter eller reduserer tilgjengeligheten av 

miljøgifter for opptak i organismer. Metoden er typisk egnet der det ikke er avgjørende å 

opprettholde eller øke vanndyp, og den kan egne seg som tiltaksløsning for store arealer. 
 

Tildekking kan gjøres med passive materialer, eller med aktive materialer som øker miljøgiftenes 

binding i sedimentet. Se Miljødirektoratets dokument M-502 " Oppsummering av erfaring med 

tildekking av forurenset sjøbunn".  
 

Isolerende tildekking gjøres med tykke lag rene masser, gjerne 30-40 cm eller mer, for å hindre 

utlekking av miljøgifter og at gravende organismer kommer i kontakt med de forurensede 

sedimentene under. 
 

Tynnsjikttildekking gjøres ved at rene og gjerne aktive masser legges ut i tynne lag. Ofte omtales 

alt under 15 cm som tynnsjikttildekking, men det er også gjort forsøk som viser at tildekking under 

5 cm har effekt. Effekten av tynnsjikttildekking vil være avhengig av massetype, bruk av aktive 

masser, tildekkingstykkelse og bioturbasjonsdypet i tiltaksområdet. 

 
Planlegging av tildekking må inkludere: følgende: 

• Forventet effekt av tiltaket og om det er realistiske å oppnå tiltaksmålene som er satt  

• Geotekniske forhold som kan ha betydning for utleggingen, og om det er behov for fiberduk 
el. mellom sjøbunn og isolerende tildekkingsmasser. Dersom geotekniske undersøkelser viser 
svært bløte bunnforhold i et tiltaksområde, skal det gjennomføres en uavhengig kontroll av 
områdestabilitet med tilhørende krav til materialfaktor for stabilitet. Disse undersøkelsene 
må utføres av spesialister innen fagfeltet og de skal følge det regelverket som gjelder. Se 
kapittel 5. i NVEs veileder nr. 7 – 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

• Metode for utlegging som forårsaker minst mulig oppvirvling 

• Bioturbasjonsdyp på stedet og valg av tildekkingstykkelse 

• Vanndybden i området og hvordan den kan påvirke valg av metode for utlegging og 
nøyaktighet i utleggingen. 

• Bunntopografi og om det er risiko for ras og utglidninger ved utlegging av tildekkingsmasser 

• Eksponering for strøm, bølger og erosjon pga. tråling og skipstrafikk (propellering og 
ankring).  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M502/M502.pdf
http://asp.bibliotekservice.no/nve/title.aspx?tkey=21761
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• Adveksjon av grunnvann gjennom sedimentet kan ha betydning der forurensningen ligger 
både i grunnen og i sjøbunnen 

• Hvilke dekkmasser som er tilgjengelige og aktuelle å benytte  

• Forhåndstesting av tildekkingsmassene iht. Miljødirektoratets veileder M-411. 

• Kontroll og overvåking for å se at massene plasseres som planlagt og har den effekt som er 
tilsiktet. 

• Arealrestriksjoner for å hindre at tildekkingslaget forstyrres 

 

Typiske utfordringer forbundet med tildekking kan være: 

• Nedføring, plassering og jevn spredning av tildekkingsmassene med riktig tykkelse 

• Realistiske og hensiktsmessige tiltaksmål 

• Valg av overvåkingsparametre som er egnet til å fange opp effekten av tiltaket 

• Konsekvenser av tildekkingen for økosystemets funksjon og struktur 

• Usikkerhet knyttet til varighet av effekt over tid 

 

Mudring 

Mudring er først og fremst en tiltaksløsning for å øke seilingsdyp, men kan være en egnet metode 

for å fjerne forurenset sediment fra sjøbunnen der det er ønskelig å opprettholde eller øke 

vanndybden, og der det er for grunt å dekke til. Erfaringer viser imidlertid at det ofte trengs flere 

runder med mudring for å oppnå ønsket resultat, fordi oppvirvling fører til resedimentering 

(dannelse av et "fluffy" forurenset lag) på mudringsstedet. Mudring skaper alltid en utfordring ved at 

det må finnes disponeringsløsning for de mudrede sedimentene. Mudring kan gjøres ved flere 

forskjellige teknikker. Eksempler er frysemudring, sugemudring eller grabbmudring for å nevne 

noen. Se Miljødirektoratets dokument TA-2425 om ulike mudringsmetoder. 

 

Ved planlegging av mudring vil det være viktig å undersøke og vurdere: 

• Forurensningens utbredelse vertikalt og horisontalt 

• Sedimentenes beskaffenhet (kornfordeling mm) 

• Spredning i forbindelse med tiltaket og om det er fare for å avdekke masser som er sterkere 

forurenset i dypere sedimentlag. 

• Biologiske forhold og naturverdier i området, samt hvordan tiltaket vil påvirke disse. 

• Strømforhold og om disse kan vanskeliggjøre mudring og ev. tilsi ekstra sikringstiltak  

• Disponeringsløsning for massene  

• Egnet utstyr og mest hensiktsmessig mudringsmetode 

• Avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter under mudringen, slik 

som bruk av siltgardin eller ”miljømudringsutstyr”.  

• Avfall på sjøbunnen som kan skade mudringsutstyret eller hindre en fullstendig 

sedimentopprydding. 

• Tidsperiode for gjennomføring slik at mudringen er til minst mulig sjenanse og ulempe for 

biologisk aktivitet, rekreasjon og friluftsliv.  

• Kontroll og overvåking under og etter tiltak, og ev. behov for ytterligere tiltak senere 

• Marine kulturminner på stedet som kan legge føringer for valg av mudringsmetode 

 

Mudring innebærer noen utfordringer som man bør være spesielt oppmerksom på: 

• Oppvirvling og spredning av forurensning eller partikler under mudring 

• Restforurensning i sedimentet  

• Disponering av mudrede sedimenter, og avvanning før disponering.  

• Håndtering av vann fra muddermasser 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Testprogram-for-tildekkingsmasser/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2008/April/Mudringsmetoder_for_forurenset_sjobunn/
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Overvåket naturlig restitusjon 

Overvåket naturlig restitusjon som tiltaksløsning er kun mulig når sedimentasjonsraten av nye, 

renere sedimenter er høy nok til at den er forenlig med miljømål for sjøbunnen innen en akseptabel 

restitusjonstid. Overvåket naturlig forbedring kan være et alternativ når det ikke er ønskelig eller 

mulig å gjennomføre andre typer tiltak. Årsaken kan for eksempel være  

 

• at det ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan forventes effekt av andre tiltak 

• at andre tiltak enten kostnadsmessig eller miljømessig ikke kan forsvares 

• at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre andre tiltak 

 

Planlegging av naturlig restitusjon som tiltaksalternativ må være basert på at 

• høy sedimentasjonsrate for rene naturlig tilførte materialer er dokumentert 

• aktive kilder bidrar ikke til nye tilførsler av forurenset materiale 

• utredning av andre løsninger er gjennomført 

• det er gjennomført beregning av forventet utvikling 

• overvåkningsprogram for å følge langtidsutvikling er etablert  

 

Arealbruksrestriksjoner 

Begrensninger eller forbud i bruk av et forurenset område kan innføres med hjemmel i 

forurensningsloven for å hindre spredning av forurensede sedimenter, for eksempel knyttet til 

båttrafikk, skipsaktivitet eller tråling. I kommunale planer kan et forurenset område angis som 

hensynssone, men dette båndlegger ikke aktiviteter innenfor området, kun tiltak. Ved planlegging 

av arealbruksrestriksjoner som en tiltaksløsning er det viktig at det er gjort en grundig vurdering av 

om restriksjonene vil bidra til at det overordnede miljømålet for området nås. Det bør også 

vurderes hvilke muligheter man har for å håndheve restriksjonene, og hvilke kostnader og andre 

ulemper som følger av restriksjonene. 

 

Avbøtende tiltak 

Oppvirvling av sediment 

Spredningshindrende tiltak innebærer som ofte bruk av siltgardin for å begrense spredningen av 

oppvirvlet sediment ut fra tiltaksområdet. I mange tilfeller kan siltgardin fungere etter hensikten, 

men faktorer som vanndyp, vind, strøm, tidevann og den praktiske muligheten til å avgrense 

tiltaksområdet kan redusere effekten eller gjøre det vanskelig å gjennomføre bruk av siltgardin. 

Valg av tiltaksmetode sammen med overvåking av tiltaket vil i seg selv ofte utgjøre det beste 

spredningshindrende tiltaket. 

 

Støy 

Tiltak i sedimenter kan genere stor støypåvirkning gjennom bl.a. sprengning og anleggsarbeid til 

sjøs (særlig pæling, spunting og boring i sjøbunn). Aktiviteter som generer undervannsstøy kan 

påvirke marint dyreliv, deres viktige biologiske funksjoner og forårsake stress. Ulike grupper av dyr 

vil reagere forskjellig på støy, avhengig av deres følsomhet for lyd. I tillegg vil noen livsstadier være 

mer sårbare enn andre.  

 

Avbøtende tiltak mot støy bør vurderes ved planlegging av aktiviteter som vil generere mye støy 

med høy energi. Dette er i tråd med føre-var prinsippet i Naturmangfoldloven. 

 

Ved særlig støygenererende tiltak i sediment (eks. sprengning, boring i sjøbunn og pæling/spunting 

kan mulig støyreduserende avbøtende tiltak være: 
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• å unngå støyende tiltak i perioder hvor hensynskrevende arter er spesielt sårbare (f.eks. 

gytevandring, kaste- og parringstid og gyte- og hekketid) 

• å sprenge i grunnen, ikke åpent i vannmassene 

• å sprenge med forsinkelse ved flere ladninger – ikke simultant, for å redusere trykkbølger 

• å bruke boblegardiner rundt sprengningslokalitet for å minimere trykkbølger (eller beste 

tilgjengelig teknikk) 

• å gjennomføre en mindre varselsprengning, slik at dyr i nærheten har mulighet til å rømme 

unna før støyaktiviteten begynner 

• å sjekke at det ikke er grupper av dyr i nærheten før støyaktiviteten begynner, f.eks. 

flokker av fugl, marine pattedyr eller fiskestimer 

• å vurdere spesifikt krav for lydtrykkgrense målt ved områder som krever beskyttelse. 

 

Disponeringsløsninger 

Overskuddsmasser som oppstår ved mudring er å anse som avfall, jf. forurensningsloven § 27 første 

ledd. Dersom det er en virksomhet og ikke en privatperson som mudrer, blir overskuddsmassene å 

anse som næringsavfall, som definert i forurensningsloven 27 a annet ledd. Det følger av 

forurensningsloven § 32 første ledd at næringsavfall "skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre 

det gjenvinnes eller brukes på annen måte". Adgangen til å disponere avfall med dette strengere 

regulert enn adgangen til å disponere materialer som ikke er avfall. Ved søknad om mudring skal det 

foreligge en plan for disponering av de mudrede sedimentene. Valg av disponeringsløsning kan 

påvirkes av de mudrede sedimentenes forurensningsgrad, vanninnhold, organisk innhold og logistikk 

for disponering av sedimentene. De forskjellige løsningene er nærmere omtalt i avsnittene 

nedenfor.  

 

I tillegg til å gi en oversikt over disponeringsløsninger blir det i dette kapitlet gitt en gjennomgang 

av de rettslige rammer som forurensningsloven med tilhørende forskrifter gir for disponering av 

overskuddsmasser fra mudring. De fleste disponeringsløsningene må også vurderes etter andre 

regelsett – herunder regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og havne- og 

farvannsloven, men disse reglene omtales ikke her. Se Vedlegg I – Lover og forskrifter for omtale av 

regelverk. 

 

Hvilke regler som er relevante avhenger av hvilken disponeringsløsning tiltakshaver ønsker. Det kan 

være hensiktsmessig å skille mellom fire typetilfeller: 

 
1. Tiltakshaver bringer massene til et avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven § 

11. 
2. Tiltakshaver ønsker å bruke masser til utfyllingsformål i sjøen eller på land. 
3. Tiltakshaver ønsker å dumpe masser i sjø eller vassdrag fra skip/lekter. 
4. Tiltakshaver ønsker en annen disponeringsløsning. 

 

Dumping i sjø eller vassdrag fra skip 

Med dumping menes forsettlig disponering av avfall eller annet materiale i sjø eller vassdrag med 

det formål å bringe det av veien, jf. forurensningsforskriften § 22-2 bokstav e. Opprettelse av 

sjødeponier regnes altså som dumping, slik begrepet er definert i forurensningsforskriften § 22-2 

bokstav e. Hovedregelen er at dumping fra skip er forbudt, jf. forurensningsforskriften § 22-4. Dette 

gjelder uavhengig av tiltakets omfang og forurensningspotensial. Den som ønsker å dumpe 

muddermasser fra skip/lekter må søke fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsforskriften § 

22-6.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
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Dumping i sjø uten at massene legges i et sjødeponi kan være aktuelt for mudrede sedimenter som 

av hensyn til logistikk ikke egner seg for annen disponering. Mudrede sedimenter som dumpes på 

denne måten bør generelt ikke medføre at konsentrasjonen av forurensning på dumpestedet øker. 

Dumping er som hovedregel ikke en egnet disponeringsløsning for overskuddsmasser fra mudring. 

Dette gjelder også tilnærmet rene sedimenter i tilstandsklasse I og II i Miljødirektoratets system for 

klassifisering av miljøgifter i sediment, selv om det generelt er lite sannsynlig at dumping av slike 

masser fører til at konsentrasjonen av forurensning på dumpestedet øker. Hvorvidt ordinær dumping 

av forurensede masser i tilstandsklasse III og høyere kan være aktuelt vil spesielt avhenge av type 

miljøgift(er), mengde masser og forholdene på dumpestedet. For sedimenter med en slik 

forurensningsgrad vil det som regel være nødvendig med spesielle forholdsregler for å hindre 

spredning dersom dumping skal kunne tillates. Det vil være svært viktig at massene sedimenterer 

raskt på dumpestedet uten at partikler spres i overflatestrømmen.  

 

Følgende forhold er viktige å undersøke og vurdere ved planlegging av dumping i sjø: 

 

• Type miljøgifter, forurensningsgrad og mengde sediment som skal dumpes for å beregne 

potensial for spredning av forurensning og for nedslamming. Forurensningen og nedslamming 

kan oppstå både som følge av sedimentene som dumpes, men også som følge av oppvirvling 

på dumpeplassen.  

• Strømforholdene og vannmassenes lagdeling på dumpestedet 

• Frekvens og tidspunkt for vannutskiftning av bunnvann dersom dumpestedet ligger 

innenfor en terskel i en terskelfjord. 

• Innhold av organisk materiale i sedimentene som skal dumpes. Dumping av sedimenter 

med høyt organisk innhold kan resultere i redusert oksygeninnhold i vannmassene som følge 

av nedbrytning. Høyt organisk innhold kan føre til at individer dør eller drives fra stedet, og 

det kan gi økt algevekst og eutrofiering. Hvis de mudrede sedimentene inneholder store 

mengder organisk karbon og/eller hydrogensulfid bør massene fortrinnsvis dumpes i et 

naturlig anoksisk basseng. 

• Oksygenforholdene i sediment og vannmasser på dumpestedet. I anoksiske bassenger er 

risiko for opptak av miljøgifter i næringskjeden lav, på grunn av fravær av fauna. 

• Bunnforholdene på dumpestedet. Muddermassenes kornstørrelse bør ikke være finere enn 

de eksisterende sedimentene på stedet. Hvis sedimentene på bunnen er grovere enn 

sedimentene som dumpes, er det et tegn på at massene som dumpes ikke vil bli liggende, 

men vil eroderes vekk av bunnstrømmen. Forsenkninger eller bassenger med 

akkumulasjonsbunn er egnet for å begrense horisontal spredning.  

• Geotekniske forhold. Dersom geotekniske undersøkelser viser svært bløte bunnforhold i et 

tiltaksområde, skal det gjennomføres en uavhengig kontroll av områdestabilitet med 

tilhørende krav til materialfaktor for stabilitet. Disse undersøkelsene må utføres av 

spesialister innen fagfeltet og de skal følge det regelverket som gjelder. Se kapittel 5. i 

NVEs veileder nr. 7 – 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

• Bunnheving. De dumpede sedimentene må ikke plasseres slik at det oppstår bunnheving 

som kan medføre problemer for båttrafikken eller redusere vannutskiftingen til nærliggende 

områder. 

• Forurensningsgrad i bunnsedimentene i deponeringsområdet.  

• Naturmangfold. Biologisk mangfold i området og hvordan de kan påvirkes av tiltaket må 

vurderes.  

• Egnet utstyr og avbøtende tiltak. Behov for å bruke spesielle tekniske innretninger (for 

eksempel nedføringsrør og bruk av boblegardin) må vurderes. Sedimentenes synkehastighet 

må være kjent, da langsom sedimentering vil øke sjansene for spredning. Økt mengde 

http://asp.bibliotekservice.no/nve/title.aspx?tkey=21761
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mineralpartikler i vannmassene kan innvirke på dyreplankton, og suspenderte partikler kan 

gi fysiske skader på organismer (for eksempel gjenklistring av gjeller). 

• Type dekkmasser og dekklagets utforming. Behov for tildekking, og eventuell 

sammensetning og tykkelse av dekklaget må vurderes ut fra potensial for erosjon, utlekking 

og bioturbasjon. 

• Tidsperiode. Tidspunkt for dumping må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra hensyn til 

rekreasjon, friluftsliv og biologisk aktivitet. 

• Overvåking, oppfølging. Behov for overvåking, oppfølging og kontroll i tiltaksfasen og i 

ettertid må vurderes. 

Sjødeponering 

Som en variant av dumping kan forurensede muddermasser plasseres kontrollert på sjøbunnen på et 

egnet sted (sjødeponering), og dekkes til med rene masser slik at forurensningen ikke spres eller 

kommer i kontakt med bunnlevende organismer. Masser med miljøgiftkonsentrasjoner tilsvarende 

farlig avfall bør kan ikke plasseres i sjødeponi.  

 

Etablering av et sjødeponi krever god planlegging og må være basert på følgende forutsetninger:  

• Dersom det er påkrevd, må det utarbeides reguleringsplan for deponiområdet, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-1. I tillegg må planen eller tiltaket i mange tilfeller konsekvensutredes, 

jf. forskrift om konsekvensutredninger § 3 første ledd, jf. vedlegg II punkt 12. 

• Forundersøkelser må være gjennomført. 

• Redegjørelse for forventet spredning i forbindelse med tiltaket og ut fra deponiet, samt 

overvåkingsprogram, må inngå i søknad. Tillatelse bør angi grenser for maksimal akseptabel 

spredning av miljøgifter, både under etablering og som sluttkontroll. 

 

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for sjødeponering i (TA-2624). Disse skal legges til 

grunn ved planlegging og behandling av søknader om opprettelse av sjødeponering for sedimenter i 

tilstandsklasse III eller mer i Miljødirektoratets system for klassifisering av miljøgifter i sediment. 

Sjødeponering reguleres av forurensningsforskriften kapittel 22, så sant deponeringen skjer fra 

skip/lekter. Kravene i avfallsforskriften kapittel 9 gjelder ikke for sjødeponering, jf. 

avfallsforskriften § 9-3 bokstav h, der det fremgår at med begrepet "deponi" i forskriften menes 

disponeringssteder for avfall ved deponering av avfallet "på eller under bakken".  

Levering til lovlig avfallsanlegg 

Den som mudrer skal som hovedregel frakte overskuddsmassene til lovlig avfallsanlegg eller sørge 

for at massene gjenvinnes. Dette følger av forurensningsloven § 32 første ledd. Når den som har 

mudret leverer massene til noen som har tillatelse til å ta imot denne typen avfall etter 

forurensningsloven § 11, skjer dette som en klar hovedregel med det som kalles befriende virkning. 

Det vil si at den som leverer avfallet (muddermassene) kan forutsette at den videre håndteringen av 

avfallet er i tråd med krav gitt i og i medhold av forurensningsloven, og derfor ikke holdes ansvarlig 

dersom det skulle vise seg at dette likevel ikke er tilfellet. 

 

Den som leverer muddermasser til en aktør som ikke har tillatelse til å håndtere denne typen avfall 

etter forurensningsloven § 11, har selv ansvar for å påse at massene disponeres i tråd med 

forurensningslovverket. 

 

Nedenfor følger informasjon om andre disponeringsalternativer enn levering til lovlig avfallsanlegg. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/September/Retningslinjer_for_sjodeponier/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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Nyttiggjøring (se også vedlegg I om Lover og forskrifter) 

Bruk av muddermasser til formål som er planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på de aktuelle 

muddermassene, vil kunne innebære at muddermassene (avfallet) gjenvinnes ved at de «kommer til 

nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt», jf. forurensningsloven § 32 første ledd. 

Forutsetningen for slik nyttiggjøring er altså at muddermassene brukes i et tiltak som er bestemt 

gjennomført uavhengig av behovet for å deponere muddermasser, og dermed erstatter materialer 

(for eksempel pukk) som ellers ville måtte anskaffes til dette tiltaket. Muddermassene må også ha 

egenskaper som gjør dem egnet til formålet, og mengden som benyttes må stå i forhold til behovet 

for masser på den aktuelle lokaliteten.  

  

Når avfall nyttiggjøres i tråd med forurensningsloven § 32 førsteledd trengs det ikke et eget 

samtykke fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven § 32 annet ledd.  

"Annen disponering" 

Dersom overskuddsmasser fra mudring verken ønskes levert til lovlig avfallsanlegg eller nyttiggjøres, 

kreves det et samtykke fra Miljødirektoratet til såkalt "annen disponering" av massene, jf. 

forurensningsloven § 32 annet ledd. Praksis her er restriktiv. 

 

I tillegg er det ofte nødvendig med tillatelse til disponeringen etter forurensningsloven § 11 (se 

punkter nedenfor). Miljødirektoratet kan ikke delegere myndigheten til å vurdere saker om 

samtykke etter forurensningsloven § 32 annet ledd.  

 

Et samtykke etter § 32 annet ledd erstatter altså ikke en nødvendig tillatelse til forurensning etter 

forurensningsloven § 11. En tillatelse etter § 11 vil være påkrevd dersom forurensning forbundet 

med den ønskede massedisponeringen fører til nevneverdige skader eller ulemper. Derfor må den 

som ønsker å gjennomføre disponeringen også søke om tillatelse etter forurensningsloven § 11 på 

vanlig måte hvis den planlagte disponeringen av muddermassene fare for forurensning.  

Vurdering av tillatelse til disponering av masser på land 

Spesielt ved mudringstiltak som faller innenfor kategorien små tiltak (<500 m3) eller mindre 

mellomstore tiltak (< ~5000 m3) søkes det ofte om å legge/bruke (disponere) muddermassene på 

land, lokalt der de er hentet ut. Normalt bør ikke slik disponering tillates, dersom nivåene av 

miljøgifter i sedimenter er høyere enn grenseverdien mellom tilstandsklasse II-III (M-608/2016 

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota). 

 

Dersom bruken av massene på land kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, jf. terskelen i 

forurensningsloven § 8 tredje ledd, vil tiltaket kreve tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Normalt vil det være Miljødirektoratet som er rett myndighet til å behandle en slik søknad om 

tillatelse etter forurensningsloven § 11. Miljødirektoratet kan delegere avgjørelsesmyndighet til 

fylkesmannen i enkeltsaker, dersom Miljødirektoratet og fylkesmannen er enige om at det er mest 

hensiktsmessig. Dersom en bedrift i en delegert bransje, som følges opp av fylkesmannen, ønsker å 

bruke muddermasser på sin egen eiendom, vil imidlertid fylkesmannen være myndighet til å 

behandle en søknad om tillatelse etter forurensningsloven § 11. For eksempel, dersom et skipsverft 

ønsker å mudre, samt bruke muddermassene til å planere ut et gitt område på sin egen eiendom.  

 

Den som søker å gjennomføre et tiltak må selv avklare med den respektive kommunen om tiltaket 

forutsetter en tillatelse etter plan- og bygningsloven (eller dispensasjon fra denne loven, eller fra 

annen gjeldende plan). Dersom dette er tilfellet må den som ønsker å gjennomføre tiltaket også 

søke kommunen om en tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
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Ved vurdering av om tillatelse (etter § 11) til bruk av muddermasser på land skal gis, kan følgende 

momenter være relevante å ta i betraktning:  

• Om transport til ordinært avfallsanlegg er mulig eller vanskelig 

• Om sedimentene avvannes på stedet (ved tiltaksområdet) eller ikke 

• Om resipienten for avrenning er samme som der sedimentene ble mudret 

• Om spredningsbarrierer etableres for å begrense avrenning og partikkelspredning til 

resipient 

• Om sedimentene som blir benyttet overskrider normverdiene (eller naturlige 

bakgrunnsverdier) for forurenset grunn 

• Om det vil være luktproblematikk forbundet med disponeringen 

 

Nedenfor presenteres fire forskjellige sakstyper med forklaring på hvem som er myndighet og hva 

som kan delegeres i de forskjellige sakene knyttet til bruk av muddermasser på land. 

 

1) «Nyttiggjøring» av masser i tiltak under terskelen til forurensningsloven § 8 tredje 

ledd (forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper) 

• Den som ønsker å gjennomføre tiltaket bør avklare med fylkesmannen eller 

Miljødirektoratet dersom det er tvil om tiltaket faller over eller under 

terskelen for hva som regnes som nevneverdig skade eller ulempe i 

forurensningsloven § 8 tredje ledd 

• Dersom tiltak er under terskelen kan tiltaket gjennomføres uten tillatelse 

etter forurensningsloven § 11 

• Det er ikke behov for Miljødirektoratets samtykke etter forurensningsloven § 

32 

• Dersom tiltaket er over terskelen i § 8 tredje ledd, vil det falle inn under 

punkt 2. nedenfor 

2) «Nyttiggjøring» av masser i tiltak over terskelen til forurensningsloven § 8 tredje 

ledd (forurensninger som medfører nevneverdige skader eller ulemper) 

• Den som ønsker å gjennomføre tiltaket kan ikke gjøre dette lovlig uten 

tillatelse etter forurensingsloven § 11 

• Miljødirektoratet er myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 

11, men kan delegere myndighet til fylkesmannen i enkeltsaker dersom det 

er enighet om at dette er mest hensiktsmessig 

• Det er ikke behov for Miljødirektoratets samtykke etter forurensningsloven § 

32 

3) "Annen disponering" av masser i tiltak under terskelen til forurensningsloven § 8 

tredje ledd (forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper) 

• Den som ønsker å gjennomføre tiltaket kan ikke gjøre dette lovlig uten 

Miljødirektoratets samtykke etter forurensningsloven § 32 annet ledd 

• Den som ønsker å gjennomføre tiltaket bør avklare med fylkesmannen eller 

Miljødirektoratet dersom det er tvil om tiltaket faller over eller under 

terskelen for hva som regnes som nevneverdig skade eller ulempe i 

forurensningsloven § 8, tredje ledd 

• Dersom tiltaket er under terskelen kan tiltaket gjennomføres uten tillatelse 

etter forurensningsloven § 11 

• Dersom tiltaket er over terskelen i § 8 tredje ledd, vil det falle inn under 

punkt 4. nedenfor 

4) "Annen disponering" av masser og tiltaket er over terskelen til forurensningsloven § 8 

tredje ledd (forurensninger som medfører nevneverdige skader eller ulemper) 
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• Den som ønsker å gjennomføre tiltaket kan ikke gjøre dette lovlig uten 

tillatelse etter forurensningsloven § 11 og Miljødirektoratets samtykke etter 

forurensningsloven § 32 annet ledd. 

• Miljødirektoratet er myndighet (utenom for delegerte bransjer – se ovenfor) 

til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 og til å vurdere samtykke 

etter forurensningsloven § 32 annet ledd. Miljødirektoratet kan delegere 

myndighet til fylkesmannen til å behandle søknaden etter 

forurensningsloven § 11 dersom det er enighet om at dette er mest 

hensiktsmessig. Myndighet til å gi vurdere saker om samtykke etter 

forurensningsloven § 32 annet ledd kan ikke delegeres. 

 

 

Vurdering av tillatelse til å disponere masser som utfylling i sjø 

Den som ønsker å bruke muddermasser til å fylle ut i sjø (bygge opp nye landområder, som 

fyllmasser i kaianlegg e.l.), i vassdrag eller på land, må vurdere om tiltaket kan medføre fare for 

forurensning. Hovedregelen er at det er forbudt å forurense, jf. forurensningsloven § 7 første ledd. 

Hvis den planlagte bruken av massene kan medføre fare for forurensning og skadene eller ulempene 

som kan oppstå kan kalles nevneverdige, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd, må man ha tillatelse 

etter forurensningsloven § 11 for at bruken skal være lovlig. 

 

Der det er behov for å bygge opp nye landområder i lokale utbyggingsprosjekter, kan det som en del 

av utfyllingstiltaket være aktuelt å for eksempel legge mudrede masser inn i utfyllingen. Søknader 

som gjelder tillatelse etter forurensningsloven § 11 til bruk av muddermasser til utfyllingsformål i 

sjø og vassdrag, skal behandles av fylkesmannen. Dette følger av rundskriv T-3/12 om delegering av 

fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven og oreigningsloven. 

 

Behandling av saker som omhandler utfylling i sjø omfatter mange av de samme vurderingene som 

gjøres i saker som omhandler dumping i sjø. Angående undersøkelser og vurderinger som er viktige i 

forbindelse med utfyllingssaker i sjø, viser vi derfor i all hovedsak til omtale av dumping som en 

disponeringsløsning for mudrede sedimenter tidligere i kapittelet. Vurderinger som skal gjøres i 

forbindelse med mulig bruk av sprengsteinmasser til utfylling er imidlertid beskrevet nedenfor.  

 

Særlig om bruk av sprengsteinmasser til utfylling i sjø 

Sprengstein fra utbyggingsprosjekter inneholder oftest plast i form av skyteledninger, tennsatser og 

eventuelle fôringsrør. Tidligere var hoveddelen av plasten armeringsfibre, men her finnes det nå 

alternativer i form av stålarmering. Ved bruk av sprengsteinmasser til utfylling i sjø kan 

plastavfallet spre seg med vannstrømmene og forurense sjøen, sjøbunnen og strandsonen langt unna 

tiltaksområdet. Plasten vil med tiden kunne omdannes til mikroplast. Plastforurensning er et 

miljøproblem myndighetene har hatt økt fokus på de siste årene både lokalt og globalt.  

 

Mer informasjon om mikroplast og marin forsøpling kan finnes på følgende nettsider:  

http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/ 

http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/forsopling-av-havet/ 

 

Sprengsteinmasser som skal brukes til utfylling i sjø må være egnet til formålet, den aktuelle 

lokaliteten og skal ikke medføre at unødig forurensning og forsøpling spres ut av tiltaksområdet. Det 

skal foretas en konkret vurdering av dette i forbindelse med søknaden. Videre fremkommer det også 

av naturmangfoldloven § 12 at for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
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utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 

resultater. 

 

I søknad om å gjennomføre et utfyllingstiltak skal det fremgå hva slags masser som skal brukes til 

utfyllingen og i hvilken grad de inneholder sprengtråd, fôringsrør eller lignende plastavfall. Dersom 

det gis tillatelse, bør det som avbøtende tiltak stilles krav om at tiltakshaver i størst mulig grad 

skiller plast fra sprengsteinmassene før utfylling. I tillegg bør det - ved behov – stilles vilkår for å 

hindre at plastavfall sprer seg i vannmassene når fyllmassene tømmes i sjøen. Slike mulige 

avbøtende tiltak kan være å kreve at sprengtråden synker slik at den legger seg inne i fyllingen, å 

samle opp plastavfall fra vannmassene ved å bruke håv eller annen manuell fjerning, konstruere en 

sjeté rundt utfyllingsområdet før utfylling, og/eller å bruke lense med skjørt. Siden det finnes 

plastfrie alternativer til armeringsfibre, bør masser som inneholder plastarmering normalt ikke 

tillates brukt til utfyllingsformål. 

 

Sprengsteinmasser kan også inneholde høye konsentrasjoner av nitrogenforbindelser. I saker som 

omhandler bruk av sprengstein til utfylling i sjø bør det gjøres en konkret vurdering om 

nitrogentilførselen vil medføre negative effekter på resipienten, og i hvilken grad disse kan unngås. 

En slik vurdering er spesielt viktig i saker som omhandler utfylling med sprengstein i områder med 

ferskt/brakt vann og lite vannutskiftning. 

 

Miljødirektoratet er i ferd med å utarbeide et faktaark om plast i utfyllingsmasser.  

"Strandkantdeponi" 

Et såkalt "strandkantdeponi" er en form for avfallsdisponering som innebærer at overskuddsmasser 

fra mudring legges i et avgrenset område i strandkanten. Avfallsmasser skal som hovedregel fraktas 

til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32 første ledd. Å disponere avfall i 

et "strandkantdeponi" vil som regel ikke være i tråd med denne hovedregelen, og krever derfor et 

samtykke fra Miljødirektoratet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til såkalt "annen 

disponering" av avfall. På generelt grunnlag er det Miljødirektoratets syn at "strandkantdeponier" 

med forurensede sedimenter er lite ønskelige å opprette. Dette fordi "strandkantdeponier" med 

forurensede sedimenter fører til opprettelse av nye forurensede lokaliteter, med de 

miljøkonsekvenser dette innebærer. En utstrakt dispensasjonspraksis kan også svekke det 

økonomiske grunnlaget for lovlige avfallsanlegg (f.eks. deponier) som må overholde strenge krav gitt 

i medhold av forurensingsloven. For at samtykke etter § 32 annet ledd til å disponere avfallsmasser i 

et "strandkantdeponi" skal være aktuelt, må det foreligge særlige grunner. Slike særlige grunner kan 

være at det vil medføre uforholdsmessig store økonomiske kostnader eller urimelige praktiske 

vanskeligheter ved å bringe avfallet til lovlig avfallsanlegg eller deponi, eller at den omsøkte 

avfallsdisponeringen fremstår som særlig hensiktsmessig ut fra miljøhensyn og/eller innebærer en 

åpenbar samfunnsnytte.  

 

"Strandkantdeponi" vil også utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom 

forurensning fra tiltaket kan medføre nevneverdige skader eller ulemper. Dersom 

"strandkantdeponiet" søkes etablert som et utfylling i sjø, har fylkesmannen myndighet til å vurdere 

om slik tillatelse skal gis. Hvis "strandkantdeponiet" derimot søkes etablert på land, er det 

Miljødirektoratet som er myndighet til å behandle saken. I slike tilfeller kan Miljødirektoratet 

delegere forurensningsmyndigheten til fylkesmannen. Det vil som regel også være nødvendig med 

tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven ved etablering av "strandkantdeponi".  
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Dersom et "strandkantdeponi" skal opprettes, skal deponeringsområdet avgrenses med en fysisk 

barriere, for eksempel sjeté, spuntvegg eller cellespunter, og sedimentene skal plasseres på 

innsiden av denne. "Strandkantdeponier" kan konstrueres helt tette eller med filter i barrieren som 

slipper igjennom vann men ikke partikler. Farlig avfall skal ikke legges i strandkantdeponi. 

 

Muddermasser kan også benyttes som innsatsmiddel i betong for enkle kaikonstruksjoner. 

 

Nedenfor er det listet opp forhold som må vurderes i planleggingsfasen av et "strandkantdeponi" og 

inngå i søknad til Miljødirektoratet eller fylkesmannen: 

• Avvanning av sedimentene. Mudring medfører ofte at sedimentene får et høyt 

vanninnhold. Det er derfor behov for avvanning før videre håndtering. Dette kan skje ved 

bruk av mekanisk filterpresse, eller i et eget midlertidig avvanningsbasseng. Det er også 

mulig å foreta avvanning i selve deponiet ved at overskuddsvann løpende pumpes ut, eller 

at deponiet har et damfilter som slipper igjennom vann. Bruk av damfilter forutsetter at 

forurensningen er partikkelbundet. Vannkvaliteten på vann som slippes tilbake til sjø må 

kontrolleres mot etablerte grenseverdier før utslipp til vann. Rensing av utslippsvann kan 

være nødvendig. 

• Utlekking og lekkasjer, type barriere. Det må undersøkes i hvilken grad miljøgiftene er 

partikkelbundet (utlekkingspotensial) og hvordan strøm og tidevann eventuelt vil påvirke 

deponiet og massene. Dersom det er fare for spredning av miljøgifter må avbøtende tiltak 

vurderes og iverksettes. 

• Geoteknisk stabilitet. På forhånd må sjøbunnens bæreevne vurderes og dokumenteres 

geoteknisk. Sjøbunnen må tåle belastningen av deponiet slik at ras og utglidninger unngås. 

Fare for setninger som følge av innfyllingen må også vurderes og avbøtende tiltak beskrives 

og tas med i plan for gjennomføring av tiltaket. Dersom geotekniske undersøkelser viser 

svært bløte bunnforhold i et tiltaksområde, skal det gjennomføres en uavhengig kontroll av 

områdestabilitet med tilhørende krav til materialfaktor for stabilitet. Disse undersøkelsene 

må utføres av spesialister innen fagfeltet og de skal følge det regelverket som gjelder. Se 

kapittel 5. i NVEs veileder nr. 7 – 2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

• Avskjærende grøfter. Vann fra landsiden skal ikke strømme gjennom deponiet uten at det 

er særskilt designet for dette. På landsiden bør derfor vanntransport inn i deponiet 

reduseres i mest mulig grad ved hjelp av avskjærende grøfter og eventuelt en ekstra tetting 

mot deponiet 

• Etterbruk.  Ofte skal nytt areal tas i bruk til nye formål etter avsluttet 

deponering/utfylling, for eksempel til kai eller annet næringsformål. Denne etterbruken må 

vurderes ved utforming av tiltak/tillatelse. Masser som vesentlig består av mudrede 

sedimenter er som regel lite egnet uten at de avvannes, komprimeres eller behandles. 

Aktuelle tiltak for å oppnå ønsket stabilitet kan være konstruksjonsmessige tiltak som 

oppbygging av deponiet med vegger (cellespunt og lignende) eller/og å tilsette et 

stabiliseringsmiddel ved innfyllingen (for eksempel sement). Vertikalt dren kan også bidra til 

stabilisering. Ofte bør massene etter deponering få tid til å «sette seg» før arealet tas i 

bruk. Arealet kan ha begrenset anvendelse dersom det ikke gjennomføres 

konstruksjonsmessige forsterkninger.  

• Oppfølging og vedlikehold. Oppfølging av deponiets stabilitet og kontroll av at det ikke 

skjer utlekking av miljøgifter skal utføres i driftsfasen og i ettertid av etablering. Eget 

overvåkingsprogram skal utarbeides. 
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Kunstige sandstrender 

Etablering av kunstige sandstrender 
Å etablere kunstige sandstrender kan medføre flere negative effekter for miljøet i tiltaksområdet: 

• Partikler kan spres i miljøet og forurense større områder enn bare der sanden blir lagt  

• Viktige naturtyper kan slammes ned  

• Grunne områder i og ved sjø som kan være viktige oppvekst- og beiteområder for fisk og 
fugl, kan bli fortrengt 

• Fremmede arter kan innføres og fortrenge lokale arter 
 

I tillegg kan tiltaket virke privatiserende og hindre allmennhetens frie ferdsel i naturen. Det betyr 

at slike tiltak kan være til hinder for allemannsretten. 

Etablering av kunstig sandstrand krever som regel både en tillatelse fra fylkesmannen etter 

forurensningsloven § 11, og en tillatelse av kommunen etter plan- og bygningsloven (se tekst på 

miljokommune.no). En vurdering av hvilke potensielle skader eller ulemper tiltaket kan ha for 

miljøet, skal gjennomføres som del av saksbehandlingen. 

 

Å tilføre sand til grunn eller vann, omfattes av forurensningsbegrepet i forurensningsloven § 6. Å 

etablere kunstig sandstrand regnes altså som forurensning. Dersom etablering av en kunstig 

sandstrand vil medføre forurensning med mer enn "nevneverdige skader eller ulemper" vil dette i 

utgangspunktet være forbudt, jf. forurensningsloven § 7 første ledd og § 8 tredje 

ledd. Fylkesmannen kan imidlertid gi tillatelse til å etablere en kunstig sandstrand, ut fra en 

betraktning av at fordelene ved det forurensende tiltaket er av en slik karakter at den aktuelle 

forurensningen anses som akseptabel, jf. forurensningsloven § 11. I en vurdering av om tillatelse til 

etablering av kunstig sandstrand skal gis, skal prinsippene i naturmangfoldloven § 8 til § 12 legges til 

grunn som retningslinjer.  

 

Hva som skal til for at etablering av kunstig sandstrand medfører "nevneverdig skade eller ulempe" – 

og som dermed er en type virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 for å kunne 

finne sted lovlig – må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I stor grad er dette noe som beror på 

forurensningsmyndighetens skjønn. Relevante momenter i en slik vurdering er tiltakets størrelse og 

virkninger sammenholdt med resipientens tilstand. 

 

• Eksempel: Et lite tiltak i et område med sårbar natur som for eksempel ålegress, kan 
overskride terskelen for "nevneverdig skade eller ulempe", mens et større tiltak i en ellers 
robust resipient kan falle under terskelen. Er sedimentene i tiltaksområdet forurenset, vil det 
som hovedregel kreves tillatelse.   

 

Kravene til undersøkelser og vurderinger som skal legges til grunn for vurdering av om en kunstig 

sandstrand kan etableres eller ikke, skal følge de overordnete kravene som fremgår for dumpetiltak, 

altså med de underliggende kategoriene små, mellomstore og store tiltak. Disse fremgår av tabell 2-

1 ovenfor i veilederen.  

 

Ved ulovlig etablering av kunstig sandstrand er det i utgangspunktet kommunen som skal følge opp 

dette. Men også fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har myndighet til å 

følge opp slike ulovligheter. 

Vedlikehold av kunstige sandstrender 

Det må alltid vurderes om vedlikehold av kunstige sandstrender krever tillatelse etter 

forurensningsloven. Ved behandling av søknad om å etablere en kunstig sandstrand skal 

vedlikeholdsarbeid av sandstrendene fremgå av vurderingen, og inngå i en eventuell tillatelse. 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/A/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Friluftsliv/Friluftslivsomrader/Soknad-om-a-etablere-og-vedlikeholde-kunstige-sandstrender/
http://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§6
http://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§7
http://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§8
http://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§11
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/V/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/R/
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Hvis fylkesmannen gir tillatelse til å etablere en kunstig sandstrand, bør det også kreves en plan for 

vedlikehold av denne stranda. Vedlikehold ut over det som må anses nødvendig og ordinært, kan 

etter omstendighetene være et søknadspliktig tiltak. Dette vurderes konkret i den enkelte sak. 
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Vedlegg VII – Undersøkelser og overvåking 

 

Dette vedlegget beskriver undersøkelser og overvåking i forbindelse med forurenset sjøbunn, og 

hvordan dette kan gjennomføres. 

 

Behovet, formålet og tidspunktet for undersøkelser eller overvåking vil variere fra sak til sak. Det 

kan være aktuelt å gjennomføre undersøkelser eller overvåking for å:  

 

• kartlegge eventuelle aktive kilder fra land 

• kartlegge forurensningssituasjonen i sedimentet før et tiltak 

• avklare utlekking og spredning fra forurenset sjøbunn 

• overvåke utviklingen i et forurenset område over tid 

• overvåke forurensning og spredning forbundet med gjennomføring av tiltak 

• kontrollere resultat av tiltak på kort sikt 

• overvåke resultat av tiltak på lang sikt 

 

Hvilke undersøkelser som bør gjøres vurderes ut ifra problembeskrivelsen for området, det 

overordnede miljømålet og formålet med tiltaket (økt seilingsdyp eller miljøforbedring). 

Undersøkelsesprogram må utformes slik at måloppnåelse kan vurderes i etterkant av et tiltak (for- 

og etterundersøkelser må harmonere). Undersøkelsene bør gi grunnlag for å vurdere hvilken type 

overvåking som er hensiktsmessig under gjennomføringen av selve tiltaket.  

 
Undersøkelsene kan bl.a. gi kunnskap om: 

• miljøgiftinnholdet i sjøbunn, vann, porevann og utvalgte organismer 

• utlekking og spredning fra sjøbunnen 

• giftighet (basert på toksisitetsanalyser)  

• forekomst og utbredelse av fauna 

• sedimentegenskaper (sand, silt, leire eller mudder, organisk innhold) 

• vanndyp  

• strømningsforhold, vannutskiftning, turbiditet 

• aktuell arealbruk  

 

Kildekartlegging 

Før tiltak i sjø bør det gjennomføres undersøkelser for å avdekke og vurdere betydningen av mulige 

forurensningskilder på land. Kilder på land kan være av betydning for forurensningssituasjonen i 

området og kan påvirke effekten av eventuelle opprydningstiltak i sedimentene.  

 

Kildekartleggingen kan bestå av  

• prøvetaking og analyse av potensielt forurenset grunn på land 

• prøvetaking ved utløp av elver og bekker 

• prøvetaking i sandfang, avløps- eller overvannsledninger 

• passive prøvetakere eller blåskjell (NS 9434:2017 Vannundersøkelse - Overvåking av 

miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og 

prøvebehandling) i sjøen med formål å spore tilførsler. 

 

Miljødirektoratet har fått utviklet en veileder for risikovurdering av forurenset grunn (TA – 1629), 

som beskriver hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold til mulige konflikter 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/1999/Januar/Risikovurdering_av_forurenset_grunn/
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med areal- og resipientbruk. Veilederen gir beregningsmetoder for spredning til sjø. 

Miljødirektoratet har utarbeidet generelle normverdier for mest følsom arealbruk og dokumentasjon 

for hvordan disse er fremkommet fremgår av veilederen. Imidlertid kan verken normverdiene for 

følsomt arealbruk, eller helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA- 2553), benyttes for å 

vurdere fare forbundet med avrenning fra grunn til sjø. Det må gjøres spesifikke 

spredningsvurderinger (måling eller beregning) fra jord til sjø i hvert enkelt tilfelle der dette kan 

være aktuelt. Effekten av ev. spredning må sammenholdes med Miljødirektoratets tilstandsklasser 

for vann og sediment (M-608).  

 

Vann- og sedimentprøver fra overvannskummer og sandfangskummer benyttes ofte til å gi en 

indikasjon på kilder til forurensning oppstrøms kummene. Særlig i store byer preget av store arealer 

med tette flater og mye nedbør har det vist seg at særlig byforurensning og miljøgifter benyttet i 

bygningsmassen kan føres med overvannet til kummer og videre til havne- og kystområder. Her 

finners mer informasjon om prøvetaking og analyser av forurenset overvann og sand fra 

sandfangkummer: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/ 

I tillegg finner du mer informasjon om vurdering av forurenset overvann her: Forurenset overvann 

 

Kartlegging av forurensningssituasjonen 

Det vil ofte være hensiktsmessig å velge en trinnvis tilnærming for kartlegging av 

forurensningssituasjonen i sjøbunnen, der sonderende undersøkelser legger grunnlaget for et mer 

detaljert undersøkelsesprogram. Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurenset 

sediment (M-409) er bygget opp etter dette prinsippet og angir minimum antall prøver som må ligge 

til grunn for å gjennomføre en risikovurdering. Det må likevel alltid utøves et visst skjønn både når 

det gjelder antall prøver og behovet for å gjennomføre en risikovurdering. I mange små og 

mellomstore saker vil det ofte være tilstrekkelig med et forenklet prøvetakingsprogram basert på 

kunnskap om lokale kilder, men gjerne med utgangspunkt i risikoveilederens trinn 1. Dette er 

nærmere omtalt nedenfor i avsnittet Antall prøver. Ved gjennomføring av en risikovurdering 

sammenholdes resultatene fra innledende undersøkelser med grenseverdier (Trinn 1) og danner 

grunnlaget for å vurdere om det bør gjennomføres grundigere undersøkelser av spredning, effekter 

eller eksponering.  

 

Sedimentprøvetaking og analyser 

Prøvetaking bør generelt foretas i tråd med Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av 

forurensede sedimenter (M-409) uavhengig om det skal gjennomføres en fullstendig risikovurdering 

eller hva som er formålet med tiltaket. Prøvetakingsmetodikk og analyser er utførlig beskrevet i M-

409, Risikovurdering av forurenset sediment, Vedlegg VIII Prøvetakings- og analysemetoder av 

forurensede marine sedimenter, og gir en oversikt over aktuelle standarder i forbindelse med 

prøvetakingsprogram, prøvetaking og analyse. Så langt det foreligger mulighet bør prøvetaking 

foretas akkreditert. 

 
Alle undersøkelser bør legges inn i den nasjonale databasen Vannmiljø 

(http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) og det er derfor hensiktsmessig at analyseresultater 

rapporteres enten direkte til Vannmiljø eller til forurensningsmyndighetene i henhold til 

importmalen for Vannmiljø. Dette kan myndighetene presisere i vilkår for en tillatelse eller i et 

pålegg. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2009/Desember/Tilstandsklasser_for_forurenset_grunn__Veileder_for_undersokelse_av_forurenset_grunn/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sediment-og-biota/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvannstiltak-for-a-hindre-forurensning/Vurdering-av-forurensning-fra-overvann-/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Antall prøver 
Følgende faktorer bør vurderes som grunnlag for planlegging av prøvetaking: 

• Hvilke områder antas å være forurenset og hvilken utstrekning forurensningen antas å 
ha 

• Mulighet for oppdeling i delområder, ut i fra nærhet til kjente kilder, topografi, 
strømforhold, bunnsubstrat med mer 

• Hvilket prøvetakingsmønster som bør brukes. Lokalisering av prøvetakingsstasjoner 
gjøres etter ett av fem hovedprinsipper. Se Norsk Standard: NS-EN ISO 5667-19:2004, 
tidligere NS 9422: 

o Stikkprøver 
o Rutenett (Grid) 
o Gradient 
o Dypål (dyppunkter)  
o Strømmønstre og lokalisering av eventuelle kilder 

• Antall prøver totalt 

• Antall replika for hver stasjon og om disse skal analyseres individuelt eller som blandprøve 

• I hvilken dybde av sedimentet det skal tas prøver 

• Referansestasjoner – antall og lokalisering  

 

I områder der bunnen er rimelig ensartet kan stasjonene enklest plasseres på basis av et rutenett. 

For områder med variabelt dyp, kompleks topografi (for eksempel flere bassenger), varierende 

sedimenttype, varierende arealbruk (rekreasjon og industri i samme basseng), eller der delområder 

utsettes for oppvirvling fra skip, er det mer riktig å etablere stasjonene slik at variasjonen i 

delområdene fremkommer. Jo mer varierende et sedimentområde er, jo flere stasjoner må legges 

inn. Alle stasjoner skal koordinatfestes. I noen tilfeller kan det være behov for å utvide 

analyseprogrammet i forhold til det man opprinnelig planla. Man bør derfor vurdere å samle inn et 

større sedimentmateriale enn analysene tilsier når man først er i felt, og lagre ekstramaterialet 

frosset. 

 

Antall stasjoner som bør undersøkes vil variere ut i fra undersøkelsens målsetting, tidligere 

undersøkelser i området og andre lokale forhold. I Miljødirektoratets veileder for risikovurdering (M-

409) kreves minimum 5 stasjoner fra hvert område, der hver stasjon maksimalt skal representere et 

areal på 10 000 m2. Der bunnen er dypere enn 20 m kan man forvente større homogenitet i 

sedimentstruktur og hver stasjon kan representere inntil 40 000 m2 bunn. På hver stasjon bør det 

være 4 parallelle prøver, som kan forenes til en blandprøve (se nedenfor).  

 

For komplekse områder som må deles i flere delområder, er det nødvendig å øke antallet stasjoner 

ut over kravet nevnt ovenfor. For mindre områder, for eksempel i forbindelse med lokale 

mudringsprosjekter, kan antallet stasjoner reduseres. Dette er beskrevet i eget avsnitt nedenfor. 

 
Prøvetaking for å kartlegge forurensningen i sedimentet bør dekke de øverste 0-10 cm som normalt 

innbefatter sedimentets øvre biologisk aktive lag. 

 

Miljødirektoratets veileder for risikovurdering (M-409) anbefaler tilsvarende at prøvetakingen 

dekker de øvre 10 cm. Dette vil i de aller fleste tilfeller omfatte det bioaktive laget, ofte også noe 

av sedimentet under dette. En standard 0,1 m2
 van Veen grabb vil grabbe ned til ca. 10 cm 

sedimentdyp i et mudderaktig sediment men bare til ca. 5 cm i et sandig sediment. På sandig 

sediment må man derfor bruke kjerne- eller boksprøvetaker for å samle inn 10 cm dype prøver. 

Krav til prøvetaking ved mudring er spesielt omtalt nedenfor. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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Blandprøver 

Representativiteten i sedimentprøvene økes ved å basere analysene på blandprøver av 

sedimentet. Ved å gå fra enkeltprøver til blandprøver vil man måtte øke feltinnsatsen noe, uten at 

analyseutgiftene øker tilsvarende. Blandprøver gir gjennomsnittstall, men ikke variasjonen rundt 

gjennomsnittet. For risikovurderings- og klassifiseringsformål ansees dette å være akseptabelt. 

Gjennomføring av Trinn 1 i risikoveilederen (M-409) legger opp til at man analyserer på blandprøve 

av 4 parallelle prøver fra hver sedimentstasjon. Se avsnittet ovenfor om antall sedimentstasjoner i 

forhold til areal. 

Referansestasjoner 

Referansestasjonen(e) for vurdering av forurensningstilstand bør i størst mulig grad representere 

upåvirket tilstand. De må ligge utenfor antatt forurenset område men likevel være sammenlignbare 

med de ordinære stasjonene. Et alternativ til referansestasjon for sedimentprøvetaking er å måle i 

sjikt i sedimentkjerner ned til avsetninger fra førindustriell tid.  

 

Ved overvåking av tiltak må referansestasjonen(e) være utenfor området som berøres av tiltaket. 

Kontroll etter tiltak sammenlignes best med undersøkelser i tiltaksområdet før tiltak. 

 

Undersøkelser ved små og mellomstore tiltak 

I mange små og mellomstore saker vil det være tilstrekkelig med et forenklet prøvetakingsprogram 

basert på kunnskap om lokale kilder og forhold. Revidert risikoveileder sier at det for små og 

mellomstore tiltak i områder < 30 000 m2 kan avvikes fra krav om minimum 5 stasjoner, men at det 

generelt bør være et minimumskrav at man skaffer data fra 3 stasjoner og at dette sammenlignes 

med grenseverdiene for Trinn 1 i veilederen. Krav til prøvetaking ved mudring er spesielt omtalt 

nedenfor.  

 

Krav til prøvetaking ved mudring 

Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring (vedlikeholdsmudring og lignende) må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må ses i sammenheng med areal, volum, 

sedimentegenskaper, mulige forurensningskilder og sannsynligheten for lokal variasjon i 

sedimentkvalitet og forurensningsgrad. Vedlegg VIII i veileder for risikovurdering av forurenset 

sediment (M-409) gir retningslinjer for stasjonsplassering, antall prøvestasjoner, prøvetakingsutstyr 

og håndtering av prøver. 

 
Mudringstiltak skal som hovedregel ikke medføre kjemisk forringelse av sjøbunnen etter at tiltaket 

er gjennomført sammenlignet med før tiltaksgjennomføring. For å få tilfredsstillende oversikt over 

egenskapene til sedimentene og eventuell forurensning i massene som ønskes mudret, skal det som 

hovedregel tas et tilstrekkelig antall kjerneprøver av sjøbunnen i det ønskete mudringsområdet. 

Ved store tiltak skal det tas kjerneprøver som dekker det dybdeintervallet som skal mudres. Ved 

mellomstore tiltak bør man kreve kjerneprøver hvis dette er hensiktsmessig. For små mudretiltak er 

det i utgangspunktet ikke krav om kjerneprøver med mindre særskilte hensyn tilsier dette. 

 

Bakgrunnen for kravet om kjerneprøver i forbindelse med mudringstiltak er for å sikre at 

tiltaksgjennomføringen skjer på den mest egnede måten. Blant annet sett i lys av potensiell 

spredning av forurensning ved tiltaksgjennomføringen, forsvarlig deponering av massene, og 

eventuell kjemisk forringelse av sjøbunnen ved at det er fare for at det mudres ned i mer 

forurensede lag. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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Det er redegjort for antall kjerneprøver og hvordan disse skal tas i kapittelet om antall prøver 

ovenfor og i veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409). Prøvene skal være 

representative og dekke dybdeintervallet som planlegges mudret. Følgende dybdeintervaller skal  

som et minimum tas fra kjernen for analyse: 

• 1 overflateprøve 0-10 cm 

• 1 blandprøve av de dypeste 10 cm  

• 1 blandprøve av hele kjernen  

 
Dersom mektigheten på det mudrede laget er større enn 10 cm, må kjernen beskrives.  

 
I særlige tilfeller kan forurensningsmyndighetene vurdere om sedimentundersøkelser kan unnlates. 
Ved mudring bør minst ett av følgende kriterier i så fall være oppfylt: 

• volumet som skal mudres er mindre enn 500 m3, det er ingen kjente forurensningskilder i 
nærheten og sedimentene består hovedsakelig av sand, grus og stein 

• forurensningssituasjonen er allerede tilfredsstillende kartlagt 

 

Analyser 

Prøvene skal analyseres/testes med tanke på innhold og effekter av miljøgifter på biologiske 

organismer. 

 

Hvilke miljøgifter som bør inkluderes i et analyseprogram vil variere. Kunnskap om lokale kilder 

(både eksisterende og historiske) må ligge til grunn for valg av analyseparametere.  

 

Risikoveilederen (M-409) inneholder en minimumsliste av fysiske, kjemiske og toksiske (giftige) 

stoffer som det skal analyseres eller testes for. Listen er gjengitt i tabell VII-2. 

 

Analyser skal foretas av laboratorier som er akkreditert for de spesifikke analysene.  

 

Tabell VII-2. Analyseparametere ved undersøkelser av sediment 

 

Analyseparametere som det alltid skal analyseres for 
 

Parametere som det alltid bør analyseres for 
(i saker angående mudring og dumping er disse å anse som obligatoriske, jf OSPAR-retningslinjer1) 

Arsen (As) 

Bly (Pb) 

Kadmium (Cd) 

Kobber (Cu) 

Krom (Cr) 

Kvikksølv (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Sink (Zn) 

Tributyltinnforbindelser (TBT) 

PAH (Min. EPA 16)2 

PCB (Min. PCB-7)3 

 

Tørrstoff (TS) 

Kornfordeling (bla. silt (< 63μm) og leire (< 2μm)  

 
Totalt organisk karbon (TOC) 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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Parametere som bør vurderes basert på informasjon om eventuelle lokale kilder: 

Dioksiner/furaner (TEQ bør angis) 

DDT  

HCB 

Lindan 

THC (olje) 

Bromerteflammehemmere 

Ftalater 

Nonylfenoler 

Klorerte parafiner 

Eventuelle andre lokale 

Se også prioritetslisten og prioriterte stoffer i vannforskriften:  

• Prioritetslisten er miljøvernmyndighetenes liste over rundt 30 miljøgifter hvor målet 
er stans av utslipp innen 2020. 
(http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten). 

• For de 33 prioriterte stoffene i vannforskriften skal det gjennomføres nødvendige 
tiltak med sikte på gradvis reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer til vann. 
Det skal gjennomføres nødvendige tiltak med sikte på stans i utslippene av prioriterte 
farlige stoffer til vann. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-
20061215-1446.html#map073 

 

1OSPAR-guidelines for the management of dredged material (Reference 

number 1998-20) 

2 For PAH kvantifiseres forbindelsene som inngår i EPA protokoll 8310 (16 

EPA). 

3 For PCB kvantifiseres følgende forbindelser: IUPAC nummer 28, 52, 101, 

118, 138, 153 og 180.  

 

Det kan også analyseres på sumparametere for miljøgifter som er interessante fra et helse- og 

miljøsynspunkt. Avdekkes høye nivåer i en slik analyse bør det gjøres mer spesifikke analyser. 

 

Klassifisering 

Veilederen Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608) benyttes for å angi 

forurensningstilstand. Klassifiseringssystemet i veilederen er basert på risiko for økologiske effekter. 

 
Miljødirektoratets klassifisering av miljøgifter angir fem tilstandsklasser basert på forurensningsgrad 

(Tilstandsklasse I – V). Se nærmere beskrivelse i  M-608 på side 3. 

• Klasse I tilsvarer det som kan betraktes som et "bakgrunnsnivå". Med bakgrunnsnivå 
menes her nivåer som registreres på steder langt fra større punktkilder (diffust 
belastet).  

• Klasse II identifiserer områder som kan være påvirket av lokale miljøgiftkilder, uten at 
det er fare for toksiske effekter. 

• Klasse III-V representerer økende grad av skade på organismesamfunn i vannsøyle og 
sediment, og identifiserer områder der tiltak kan være aktuelt. 

 

Kartlegging av naturforhold 

Dersom ikke kommunen eller Fylkesmannen allerede har tilstrekkelig informasjon om 

naturforholdene i området der det planlegges tiltak, kan det være behov for undersøkelser. 

Miljødirektoratet har gitt ut en veileder for kartlegging av biologisk mangfold der blant annet 

http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html#map073
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html#map073
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Grenseverdier-for-klassifisering-av-vann-sediment-og-biota/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M608/M608.pdf
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viktige marine naturtyper er definert (DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint biologisk 

mangfold). 

Naturhensyn i sedimentsaker er nærmere omtalt i Vedlegg IV – Naturhensyn. 

 

Overvåking 

Overvåking kan ha flere formål: 

• overvåking som alternativ til tiltak  

• overvåking for å kontrollere gjennomføring av tiltak 

• overvåking for å kontrollere resultatet av tiltak på lang sikt 
 

Overvåking som alternativ til tiltak 

I noen tilfeller kan overvåkning av naturlig forbedring være et alternativ til oppryddingstiltak. 

Forhold som gjør at man velger overvåket naturlig forbedring kan være: 

• det er lite sannsynlig at forurensningen fra sedimentet spres eller tas opp i biota 

• det er fysisk vanskelig å gjennomføre tiltak 

• den naturlige tilførselen av rene sedimenter bidrar til en positiv utvikling av 
forurensningssituasjonen 

 

I slike tilfeller vil målsettingen med overvåkingen være å følge utviklingen over tid på faste 

stasjoner, og avdekke eventuelle endringer i den naturlige forbedringen som gir grunnlag for å 

vurdere tiltak på nytt. For å få fram endringer over tid vil det være viktig å ha forståelse for 

variasjonen i systemet, både den naturlige variasjonen i konsentrasjoner innenfor den enkelte 

overvåkningsstasjonen, og den analytiske variasjonen. Feltmessig variasjon kan bestemmes ved å 

gjøre gjentatte, parallelle prøvetakinger på overvåkingsstasjonen, mens analytisk variasjon kan 

utredes ved å splitte en homogenisert prøve i delprøver for så å analysere disse separat.  

 

Det må utarbeides et eget overvåkingsprogram som er tilpasset lokale forhold, og i tillegg tar 

hensyn til kravene i vannforskriften, se Veileder - Overvåking av miljøtilstand i vann som er 

tilgjengelig fra Vannportalen. Overvåkingsprogrammet bør inkludere både kjemiske og biologiske 

parametere, og man bør søke å finne biologiske parametere som kan vise tidlig respons på endring 

av forurensningsbelastning i biota. Ofte velges blåskjell som bioindikator. 

Overvåking under tiltaks gjennomføring 

Under gjennomføring av tiltak vil det være behov for overvåking blant annet for: 

 

• å påse at de avbøtende tiltakene som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre 
uønskede effekter 

• å kunne iverksette strakstiltak ved behov  

• å dokumentere at krav i pålegg eller tillatelse overholdes 

 
I tillatelse eller pålegg stilles det vanligvis krav om at tiltakshaver, en viss tid før gjennomføringen 

av tiltaket starter, skal utarbeide et overvåkingsprogram som dokumenterer om myndighetenes krav 

overholdes. I store saker bør forslag til overvåkingsprogram utarbeides samtidig med søknad om 

tillatelse, slik at det kan sendes på høring sammen med denne. Det er tiltakshavers ansvar at 

overvåkingsprogrammet er godt nok til å dokumentere om myndighetenes krav overholdes, og 

overvåkingsprogrammet må derfor tilpasses krav i tillatelsen når den foreligger. Det kan dessuten 

være behov for å gjøre tilpasninger av programmet underveis og spesielt ved større saker er det 

viktig at det legges opp til rutiner for å vurdere om programmet fungerer tilfredsstillende. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/overvaking-av-miljotilstand-i-vann.pdf
http://www.vannportalen.no/
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Omfanget av overvåkingen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra størrelse på tiltaket, 

tiltaksmetode, forurensningsgrad- og utbredelse, strømningsbilde, fare for negative konsekvenser 

for marine organismer og ressurser, og eventuelt andre lokale forhold. Miljødirektoratets 

retningslinjer for sjødeponier (TA-2624) omtaler overvåking underveis spesifikt for etablering av 

sjødeponier. Tiltak i rene sedimenter kan også kreve overvåking, dersom spredning av partikler 

under tiltak kan gi skade på organismer eller føre til uønskede endringer i naturmiljøet. 

 
Det er mange forskjellige overvåkingsmetoder som kan benyttes for å overvåke tiltak i sedimenter. 

Tabell VII-3 presenterer noen aktuelle overvåkingsparametere ved tiltak.  

Prøvetakingsmetodikk og analyser er beskrevet i Vedlegg VII. Prøvetakings- og analysemetoder av 

forurensede marine sedimenter i risikoveilederen (M-409). Her fins det også informasjon om hvilke 

standarder som gjelder for ulike typer prøvetaking.  
 

Når man utarbeider eller skal vurdere et overvåkingsprogram for et stort tiltak bør man sørge for at 

overvåkingsprogrammet ivaretar følgende funksjoner:  

 

• Mulighet for stans i arbeidene på kort varsel 
Turbiditetsmålere eller andre mål for partikkelspredning kan gi raskt tilgjengelige resultater 
underveis som kan si noe om spredningen av forurensede partikler er større enn 
myndighetene tillater. Krav omtales ofte som akseptkriterier. Det må være rutiner som gir 
mulighet for rask respons. 

 

• Mulighet for endring av gjennomføring og tillatelse underveis. 
Vannprøver, passive prøvetagere og sedimentfeller kan være egnet for å vurdere tiltaksmål 
underveis, og eventuelt gi grunnlag for å korrigere gjennomføringen av tiltaket. 

 

• Mulighet for evaluering av tiltaket i etterkant. Dokumentasjon og rapportering må sikre at 
det er mulig å gjenfortelle tiltakets forløp. 

 
 

Tabell VII-3. Aktuelle overvåkingsparametere i forbindelse med gjennomføring av tiltak. 

 

Aktuelle overvåkingsparametere i forbindelse med gjennomføring av tiltak. 

Overvåkningsparametere Beskrivelse Mulige 

akseptkriterier 

1)Turbiditet Turbiditeten måles kontinuerlig eller i gitte 

tidsintervall nær der aktiviteten pågår. Fordi det i 

de fleste områder er store naturlige variasjoner i 

turbiditet, både gjennom året og over kortere 

perioder, må turbiditeten sammenlignes med 

referanseverdier. Referanseverdiene måles ved en 

referansestasjon samtidig som tiltaket pågår. For 

tiltak av kortere varighet, kan det også gjøres 

referansemålinger på forhånd, der tiltaket skal 

gjennomføres. Bakgrunnsverdiene bør måles i 

tiltaksområdet over en periode på minimum en uke 

forut for tiltaket. Målingene skal gjøres iht. Norsk 

Standard (NS9433 Turbiditetsovervåkning av tiltak i 

vannforekomster). 

Miljødirektoratet 

anbefaler at det i de 

fleste tilfeller brukes 

referanseverdi + 5 

eller + 10 NTU som 

grenseverdi. Dersom 

referanseverdier er 

målt på forhånd 

brukes 

gjennomsnittlig eller 

medianverdi fra hele 

perioden 

referansemålingen er 

foretatt. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/September/Retningslinjer_for_sjodeponier/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/


Del 3 Vedlegg VII – Undersøkelser og overvåking 
 
 

 88 

Vannprøver 

(ufiltrerte) 

Representative vannprøver tas med jevne 

mellomrom og minimum en gang pr. uke i 

umiddelbar nærhet av der tiltaket pågår, samt på 

en referansestasjon som antatt ikke er påvirket av 

tiltaket, men som er representativ i forhold til 

området der tiltaket pågår. 

 

Forholdet mellom 

referanseverdi og 

verdien i 

tiltaksområdet bør 

ikke avvike betydelig 

og bør sees i 

sammenheng med 

Miljødirektoratets 

tilstandsklasser. 

Suspensjon fra 

sedimentfeller 

Kan både gi et mål på mengde partikler som 

sedimenterer i området, og på oppvirvlede 

partikkelbundne miljøgifter. Overskuddsvann 

filtreres vekk før analyse for å få den 

partikkelbundne fraksjonen. Prøver tas minimum på 

én referansestasjon og i umiddelbar nærhet av 

tiltaksområdet. Sedimentfeller plassert i en 

gradient ut fra tiltaksområdet, kan også gi 

informasjon om hvor stort område som er påvirket 

av spredning fra tiltaket. 

 

Sammenlikne 

innbyrdes verdier 

(referanse og 

tiltaksområdet). Kan 

sammenliknes med 

Miljødirektoratets 

tilstandsklasser og 

relevante 

sedimentkvalitetsdat

a.  

Vannprøver (filtrerte) Vil kunne gi et mål på nivåer av løste miljøgifter i 

vann, men er ikke egnet for organiske miljøgifter 

siden hydrofobe forbindelser vil adsorberes til 

filteret. Vannprøvene filtreres gjennom et filter, 

fortrinnsvis med porestørrelse 0,45 μm, før analyse. 

Prøver tas minimum på referansestasjon og i 

umiddelbar nærhet av tiltaksområdet. 

 

Sammenlikne 

innbyrdes verdier 

(gradient). 

Passive prøvetagere Vil kunne gi et mål på løste miljøgifter over tid. 

Prøver tas minimum på én referansestasjon og i 

umiddelbar nærhet av tiltaksområdet. 

 

Sammenlikne 

innbyrdes verdier 

(gradient). 

Sedimentprofilkamera (SPI) Vil kunne gi informasjon om sedimenttype- og 

tilstand, avsetning av ”nytt” sediment på 

sjøbunnen og aktiviteten til organismer på og i 

sjøbunnen. Kameraet tar bilder ca25 cm ned i 

sjøbunnen. Undersøkelse bør gjøres før, under og 

etter tiltaket, og også på en referansestasjon.  

 

Klassifisering av 

bilder i forhold til en 

klassifiseringsskala 

med fem trinn. 

Sammenligne 

innbyrdes verdier 

(før-under-etter). 

Blåskjell Bioindikator. Prøver tas minimum på én 

referansestasjon og i umiddelbar nærhet av 

tiltaksområdet. Prøver bør tas før, under og etter 

tiltak. 

 

Kan sammenliknes 

med 

Miljødirektoratets 

tilstandsklasser og 

innbyrdes verdier 

(referanse og 

tiltaksområdet) 
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Fisk Bioindikator. Egnet for langtidsovervåking.. Prøver 

tas minimum på referansestasjon og i umiddelbar 

nærhet av tiltaksområdet. Valg av fisk tilpasses 

tiltaksområdet, men fisken bør være relativt 

stasjonær, slik at den er representativ for 

tiltaksområdet. Det anbefales å bruke fiskeslag hvor 

det finnes tilstandsklasser eller stor kunnskap om 

miljøgiftnivåer, slik som torsk.  

 

Kan sammenlignes 

med 

Miljødirektoratets 

tilstandsklasser, 

innbyrdes verdier 

eller lengre 

tidsserier for 

området, dersom det 

eksisterer slike. 

1) Dette er egentlig en indirekte målemetode i den forstand at det er lysgjennomgangen i vannet som måles og 

ikke partikkelmengden. Normalt vil redusert lysgjennomgang være et tegn på økt partikkeltransport. 

 

Ved bruk av turbiditetsmålere ved mudringsarbeider eller annen fysiske inngripen i forurenset 

sediment overvåkes spredningen av forurenset sediment, i tillegg til de normale bakgrunnsverdiene. 

Ved denne metoden måles ikke mengden som faktisk frigjøres eller gjøres biotilgjengelig. 

Eksempelvis kan det tenkes at oppvirvlede partikler sedimenterer i nærområdet og således ikke 

sprer seg. Motsatt er det mulig at forurensede partikler spres til ikke forurensede områder eller at 

miljøgifter frigjøres fra partiklene når de virvles opp i vannsøylen (desorpsjon).    

 

Overvåking av tiltak på lang sikt 

Når tiltaket er utført skal området overvåkes for å vurdere effekten av tiltaket på lengre sikt. 

Overvåkingsprogrammet skal utformes på en slik måte at det også tar hensyn til kravene i 

vannforskriften, se Veileder - Overvåking av miljøtilstand i vann. Overvåkingen er en kontroll på 

utviklingen over tid på lokaliteten, og skal utføres på faste prøvetakingsstasjoner.  

 

Når tiltaket skal vurderes på lang sikt er det viktig å ha gode data fra før tiltaket startet, slik at 

man har et godt grunnlag for å gjøre vurderingene. Langtidsovervåkingen må derfor 

planlegges i forkant av tiltaket, og være godt samordnet med forundersøkelsene og den 

overvåkingen som foregår underveis. Overvåkingen kan omfatte både fysisk kontroll av 

tiltaket, undersøkelser av kjemisk utlekking og biologiske måleparametere, for eksempel utvikling 

av økologisk status og miljøgiftbelastning i fisk og skalldyr. På samme måte som ved overvåking av 

naturlig forbedring (se tidligere avsnitt) er det viktig å ha forståelse for variasjon i systemet som 

overvåkes.  

Miljøgiftbudsjett ved oppryddingstiltak 

Det er vanlig at et oppryddingstiltak medfører en kortere periode med spredning av forurensning og 

eventuelt økt forurensningsbelastning, mens de langsiktige resultatene av tiltaket er nedgang i 

spredning og belastning. For et større tiltak kan det derfor utvikles et miljøgiftbudsjett for 

gjennomføringsperioden. Miljødirektoratet har fått utredet muligheter for å bruke miljøgiftbudsjett 

ved gjennomføring av oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn i rapporten «Bruk av miljøgiftbudsjett 

ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn. Utredning av muligheter» (TA-2804).  

 

Erfaringene med bruken av miljøgiftbudsjett har imidlertid vært blandede og i hver ende av 

vellykkethetsskalaen. Det har vist seg at verktøyet ikke egner seg like godt i alle situasjoner, da det 

kan gi usikre resultater og medføre betydelige kostnader uten noen egentlig gevinst. Dessuten er 

veiledningen som følger med bruk av verktøyet utilstrekkelig. Derfor ønsker Miljødirektoratet ingen 

omfattende bruk ved at det generelt stilles krav om bruk av verktøyet i tillatelser til eller pålegg 

om opprydding i forurenset sjøbunn. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/overvaking-av-miljotilstand-i-vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Juni/Bruk_av_miljogiftbudsjett_ved_gjennomforing_av_tiltak_i_forurenset_sjobunn___Utredning_av_muligheter/
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Inntil videre anbefaler Miljødirektoratet innstramming av praksisen med å bruke 

miljøgiftbudsjett og særlig regnskap. 

 

Dersom det vurderes utprøving eller bruk av verktøyet ved myndighetsutøvelse i en enkelt sak, tilrår 

Miljødirektoratet at disse føringene følges: 

• Det anses uhensiktsmessig å bruke verktøyet på små tiltaksprosjekter. 

• Verktøyet skal brukes til å beregne spredning ut av tiltaksområder - ikke innbyrdes 
mellom delområder. 

• Det kan være tilrådelig å bruke budsjett-, og ikke regnskapsdelen av verktøyet. 

• Kun miljøgifter som er styrende for at det gjøres tiltak skal inngå i budsjettet. 

• Det kan være hensiktsmessig å bruke verktøyet på utvalgte ekstra store prosjekter der 
det ellers ligger til rette for å få dette til. 

Etterkontroll og sluttdokumentasjon - kontroll av resultatet av tiltak på kort sikt  

Generelt om etterkontroll 

Etter at et tiltak er gjennomført, skal det gjennomføres en etterkontroll som skrives sammen til ett 

dokument. Alle delrapporter som dokumenterer tiltaksgjennomføringen skal vedlegges. 

Etterkontroll må ikke forveksles med langsiktig overvåking av et gjennomført tiltak, som kan foregå 

over mange år. Prøver for etterkontroll tas så snart tiltaket er gjennomført. 

 

Hensikten med etterkontroll er å undersøke at tiltaket er gjennomført i tråd med plan eller 

tillatelse, og dersom det er et oppryddingstiltak, at det har gitt forventet resultat på kort sikt (for 

eksempel sedimentprøvetaking for å sjekke at de forurensede massene er fjernet i hele 

tiltaksområdet). Etterkontrollen skal være knyttet opp mot de krav til resultatet som myndighetene 

har stilt i tillatelse eller pålegg. Den skal bidra til å dokumentere at tiltaksmålene som er satt for 

gjennomføringen av tiltaket er oppnådd. Se Vedlegg II - Miljømål om å sette tiltaksmål for 

gjennomføringen av et tiltak. 

 

Behovet for etterkontroll vil variere fra sak til sak. Likevel er det ønskelig at kravene til 

etterkontroll ligger på omtrent samme nivå for saker som ligner hverandre.   

Etterkontroll ved store mudringsprosjekter 

Prøver for etterkontroll etter mudring tas så snart mudringsarbeidet er sluttført. Man tar ut prøver 

av hele det på forhånd bestemte biologisk aktive laget av sedimentet (normalt 10 cm). En 

blandprøve av dette laget gir gjennomsnittskonsentrasjonen for den nye sjøbunnen. Ved mudring av 

forurensede sedimenter er det en kjent problemstilling at et tynt lag med finkornet sediment ligger 

igjen etter at mudringsarbeidet er gjennomført (restforurensning). Dersom det tas prøver av de 

øverste 0-2 cm etter mudring, vil det vise resedimentert materiale ("fluffy" lag)  etter tiltaket. På 

sikt vil imidlertid både bioturbasjon og fysisk forstyrrelse av sedimentet medføre at 

restforurensningen blandes inn i det øvre biologisk aktive laget av sjøbunnen. Tykkelsen på det 

biologisk aktive laget varierer fra sted til sted og bør så langt det lar seg gjøre bestemmes 

stedsspesifikt. Som en sjablongverdi kan det biologisk aktive laget settes til 10 cm. 

 
Ved større mudringsprosjekter i forurensede sedimenter er det tre alternative måter å stille krav til 

sluttresultat på: 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal sedimentene ikke utgjøre en uakseptabel risiko jf. 
Veileder for risikovurdering av forurenset sediment (M-409) 

• Etter at tiltaket er gjennomført skal miljøgiftkonsentrasjon i det biologisk aktive 
sedimentlaget være redusert med en viss størrelse. For eksempel at 80 % av PAH'er og 
85 % av PCB'er i det bioaktive laget skal være fjernet. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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• Etter at tiltaket er gjennomført skal en viss mengde miljøgifter være fjernet, som en 
målbar reduksjon av en kapasitet som kan utgjøre en potensiell fare i fremtiden. 

 
Hvordan sluttkontrollen skal gjøres bør inngå i planlegging av tiltaket forøvrig. Det er viktig at 

prøvetakingsmetodikken er mest mulig lik før og etter tiltaket, slik at man kan sammenligne og 

observere endringer. Prøvetaking gjennomføres slik det står beskrevet i Veileder for risikovurdering 

av forurenset sediment (M-409). 

 

Etterkontroll ved tildekkingsprosjekter 

Det flere alternative måter å stille krav til sluttresultat på etter tildekking av sjøbunn med rene 

masser: 

 

• tildekkingslaget skal være minimum et visst antall cm tykt.  

• sedimentene skal ikke utgjøre en uakseptabel risiko jf. Veileder for risikovurdering av 
forurenset sediment (M-409). 

• spredning fra sjøbunnen i området skal senkes med en angitt prosent.  

 

Å stille krav til tildekkingslagets tykkelse, er en enkel og praktisk tilnærming, og gir mye 

informasjon om tiltaksgjennomføringen. I de fleste saker anbefales det derfor at det stilles et slikt 

krav. Hvilket konkret krav man skal stille til tykkelsen vil variere fra sak til sak. En etterkontroll av 

tildekkingslagets tykkelse bør gjennomføres med prøvetaking (for eksempel kjerneprøver) som 

tilsvarer det som er beskrevet i risikoveilederen (M-409); minimum 5 sedimentstasjoner pr. ca 

10 000 m2 bunn og ofte gjennomsnitt av 4 paralleller på hver stasjon. Tildekkingstykkelse kan 

alternativt kontrolleres med SPI-kamera (sedimentprofilkamera) eller visuelle observasjoner 

(dykkere og målepinner). Kravet til antall stasjoner bør være det samme som ved prøvetaking. Ved 

store prosjekter der store områder tildekkes bør det stilles krav til både tildekkingens utbredelse og 

tykkelse ved etterkontrollen. En viss variasjon i tildekkingslaget og dermed mellom 

prøvetakingsstasjonene må imidlertid forventes. Kravene kan formuleres slik at de sier noe om hvor 

store avvik fra tykkelseskravet som kan aksepteres for tildekkingsområdet totalt sett eller de kan 

angi at en viss prosentandel av totalt areal skal ha oppnådd tykkelse fastsatt av 

forurensningsmyndigheten. Dersom resultatene ikke oppfyller kravene, bør behovet for supplerende 

tildekking i tiltaksområdet vurderes. 

 

I tillegg til krav til tildekkingstykkelse kan det for hvert enkelt tildekkingsprosjekt stilles krav til hva 

som er akseptabel spredning av miljøgifter etter tiltaksgjennomføring. For eksempel: Spredningen 

av PAH'er skal være 80 % lavere etter at tildekking er gjennomført. Et slikt krav må i så fall baseres 

på målinger i forkant, og en beregning av hva som er sannsynlig, mulig og ønsket nedgang. 

Undersøkelser i etterkant av tiltak må sammenholdes med undersøkelse gjennomført i forkant. For 

sluttkontroll av innhold eller spredning av miljøgifter, gjennomføres prøvetaking og 

spredningsberegninger som beskrevet i risikoveilederen (M-409). Måling av miljøgiftspredning fra 

tiltaksområdet bør dessuten inngå i overvåkingen på lang sikt. 

Sluttdokumentasjon - rapportering 

Forurensningsmyndigheten stiller krav om at tiltakshaver sender inn en sluttrapport (ett dokument 

med vedlegg) innen en viss tid etter at tiltaket er gjennomført, normalt 6 uker. Dette gjelder for 

alle typer tiltak i sjøbunnen. Konkrete krav til sluttrapportens innhold og frist angis i pålegget eller 

tillatelsen.  

 

Hvor omfattende sluttrapporten skal være vil variere fra sak til sak, og vil være avhengig av blant 

annet tiltakets størrelse, massenes forurensningsgrad og områdets sårbarhet.  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/September-2016/Veileder-for-risikovurdering-av-forurenset-sediment/
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Rapporten skal utformes slik at myndighetene kan se at tillatelsen er fulgt, og at målet for tiltaket 

på kort sikt er nådd.  

Sluttrapporten skal i utgangspunktet omfatte: 

• Bakgrunn og begrunnelse for tiltakene 

• Beskrivelse av tiltaksgjennomføringen. Hva er fysisk gjennomført? 

• Oppgi tiltaksreal i m2 med  tilhørende UTM-koordinater  

• Vurdering av om miljømålene for tiltaket er oppnådd 

• Dokumentasjon av resultatoppnåelse; 

• Beregnet mengde helse- og miljøfarlige stoffer som er håndtert ved 
tiltaksgjennomføringen (Veileder M-831 skal brukes) 

•  Overvåkingsmetode, resultater mottatt under tiltaksgjennomføring 

• Eventuelle avvik fra tillatelsen og avbøtende tiltak.  

• Uønskede hendelser, anmerkninger og avbøtende tiltak,  

• Kopi av alle loggføringer 

• Tildekking: Mengde og typer masse benyttet, metode benyttet  

• Mudring: Metode benyttet. Mengde masse mudret, transportert og mottatt av godkjent 
deponi 

 
All grunnlagsdokumentasjon skal vedlegges sluttrapporten. 

 

Fysisk verifikasjon av tiltaket kan være i form av for eksempel bilder, som viser at tiltaket ikke er 

større enn det som omfattes av tillatelsen, eller dokumentasjon av mengde masser som er mudret 

eller disponert. Koordinater for gjennomført tiltak og prøvetaking skal følge rapporteringen. 

Forurensningsmyndigheten sørger for rapportering av all dumping (plassering, total mengde og 

mengde av miljøgifter) til Miljødirektoratet i henhold til OSPAR-forpliktelser.  

 

Dokumentasjon av resultatoppnåelse skal presenteres i tabeller og kart. Dersom resultatene består 

av et større datasett oppgis medianverdier og 90 % persentilen. Maksimumsverdier bør oppgis slik at 

det er mulig å identifisere punkter som kan kreve videre oppfølging fordi det kan være fare for 

spredning av miljøgifter til områdene rundt. Påviste maksimumsverdier, utbredelse og 

forurensningstype bør vurderes og kommenteres. 

 

Dokumentasjon av overvåking gjennomført under tiltaksgjennomføring er viktig for å kunne si noe 

om spredning av forurensning i tiltaksperioden. Myndighetene stiller krav til at tiltaket skal 

gjennomføres så skånsomt som mulig slik at spredning av forurensning og eventuell skade på biota 

blir så liten som mulig i tiltaksperioden. I tillegg til overvåkingsmetode skal plassering av 

målestasjoner, målinger og resultater gjøres rede for. Alle underlagsdokumenter skal vedlegges 

sluttrapporten. 

 

Dersom tiltaket er tildekking skal det fremkomme av sluttrapporten utleggingsmetode, type- og 

mengde masse benyttet (volum/vekt). Alle leveranser skal dokumenteres. 

 

Hvis tiltaket er mudring skal mudringsmetode, mengde masse mudret, forurensningsgrad, transport 

av massene, avvanning og leveranse til godkjent mottak dokumenteres. Alle underlagsdokumenter 

skal vedlegges sluttrapporten. 
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Vedlegg VIII – Skjema for søknad om mudring, 

dumping og utfylling i sjø og vassdrag  

 

1 Generell informasjon 

 a Søker (tiltakshaver) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

e-post:       

 

 b Kontaktperson (søker eller konsulent) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

e-post:       

 

 c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

 e-post:       

 

2 Beskrivelse av tiltaket ved mudring 

 a Type tiltak  b Lokalisering 

 Mudring fra land  Kommune:       

 Mudring fra fartøy (lekter, båt)  Stedsnavn:       

  Gnr/bnr:       

  Koordinater (UTM):       

 

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (lengde og bredde)  

på området som skal mudres. Eventuelle prøvetakingspunkter skal avmerkes på kartet. 

 

 c Formål 

 

 

 

 

 

 

Privat brygge    

 

Felles båtanlegg   

Infrastruktur   

Kabel/sjøledning 

 

  

Annet forklar:       

 

 d Mengde som skal mudres (oppgi også usikkerhet):       m3 ±        m3 

 

 e Areal som berøres av tiltaket (vises også  i kart):       m2 ±        m2 
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 f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal 

mudres): 

 

      m 

 g Vanndyp før tiltak       m 

 

 g Tiltaksmetode: 

 Graving fra lekter  

 Grabbmudring  

 Sugemudring  

 Sprengning  

 Peling 

 

 

 Annet forklar:       
 

 Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon 

(TOC) 

  

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff   

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling   

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor)   

Kadmium (Cd)  Brommerte (PBDE, HBSD)         

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

 

                           Sedimentenes sammensetning (angi %): 

 h Prøvetaking av sedimentene på mudringslokalitet (analyserapport vedlegges søknaden) 

 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

  Sand:         Silt:         Annet:        

 
 

 j Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere forurensning:       

   

 

 k Beskriv planlagt disponeringsløsning for overskuddsmasser:       

 

 l Tidsperiode for gjennomføring av tiltak:       

(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen) 

 

 m Berørte eiendommer inkl. naboer: 

 

 

 

 

 

Eier: Gnr: Bnr: 
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2 Beskrivelse av tiltaket ved utfylling/dumping 

 a Type tiltak b Lokalisering 

 Dumping fra land    Kommune:       

 Dumping fra fartøy 

(lekter, båt) 

   Stedsnavn:       

Utfylling    Gnr/bnr:       

    Koordinater UTM:       

 

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal(lengde og bredde)  

på området der masser skal fylles ut/dumpes. Eventuelle prøvetakingspunkter skal avmerkes  

på kartet. 

 

 c Beskriv formålet med utfyllingen eller dumpingen:       

 

 d Mengde som skal fylles ut/dumpes (oppgi også 

usikkerhet): 

      m3 ±        m3 

 

 e Areal som berøres av tiltaket (vises også  i kart):       m2 ±        m2 

 

 f Høyde på utfylling (snitt av utfyllingen skal vises på 

kart): 

      m 

 

 g Prøvetaking av masser som skal fylles ut eller dumpes (analyserapport vedlegges søknaden): 

  

Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon 

(TOC) 

  

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff   

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling   

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor)   

Kadmium (Cd)  Brommerte (PBDE, HBSD)         

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

                

                      Sedimentenes/massenes sammensetning (angi %): 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

  Sand:         Silt:         Annet:        
 

 
 

 h Beskriv avbøtende tiltak for å hindre/redusere 

forurensning: 

 

      

 i Tidsperiode for gjennomføring av tiltak  

(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen): 

      

 

 j Berørte eiendommer inkl. naboer: 

 

 

 

 

 

Eier: Gnr: Bnr: 
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3 

 

Lokale forhold 

 Beskriv følgende forhold på lokaliteten(e) i vedlegg: 

 

 a) Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet 

 

 b) Naturforhold 

 

 c) Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv etc.)  

 

 d) Annen bruk av området (næringsinteresser)  

 

 e) Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske)  

 

5 Behandling av andre myndigheter ja nei 

 a Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?   

Angi plangrunnlag:       

 ja nei 

 b Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i 

kommunen? (Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

  

 ja nei 

 c Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?  

(Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

  

   ja nei 

 d Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) etter Lov om vassdrag og grunnvann 

(vannressursloven)? 

  

 ja nei 

 e Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Fylkeskommunen etter Lov om 

laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)? 

 

  

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden 

 

6 Liste over vedlegg 

       

  

  

  

 

 

 

     ,       

 

 

 

 

____________________ 

Sted, dato Søkers underskrift 
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Vedlegg IX –Informasjonskilder 
Tabell IX-1. Institusjoner som kan være informasjonskilder for arbeid med sedimentsaker 

Institusjoner som kan være informasjonskilder for arbeid med sedimentsaker 

Institusjon Tema Nettsted 

Miljødirektoratet  Miljødirektoratet er et direktorat under 

Miljøverndepartementet. Miljødirektoratet har blant 

annet ansvar for å følge opp forurensningsloven og 

produktkontrolloven. Miljødirektoratet har også det 

faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. 

www.Miljødirektoratet.no 

 

Fylkesmannens 

Miljøvernavdeling 

(FM) 

FM er miljøvernforvaltningens regionale apparat og 

har som hovedoppgave å omsette nasjonale miljømål 

til regionale mål og tiltak. FM har blant annet 

myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 22 

om mudring og dumping og etter forurensningsloven. 

 

FM kan ha mye aktuell informasjon om utslippskilder, 

forurensningssituasjonen, biologisk mangfold og 

gjeldende mål. 

www.fylkesmannen.no 

 

Kommunen Kommunen er myndighet etter plan- og 

bygningsloven. Spørsmål om arealbruk, vern og 

biologisk mangfold bør sjekkes ut med kommunen. 

Kommunen er en viktig informasjonskilde knyttet til 

kommuneplaner,  kommunedelplaner, arealplaner 

(utbyggings- og reguleringsplaner), kystsoneplaner og 

verneplaner, og kan dessuten gi informasjon om bl.a. 

pågående aktiviteter, utslipp og 

utslippsarrangementer i sjø (rør m.m.) og 

resipientforhold. 

www.****.kommune.no 

Lokalt havnevesen Lokale havnevesen gi relevant informasjon om 

havneaktiviteter og lokale forhold (dybder, planer, 

tilstand, hva som har vært gjort tidligere). Lokale 

havnevesen har mange steder fått delegert myndighet 

fra kommunen etter havne- og farvannsloven, 

innenfor området hvor kommunen har planmyndighet.  

 

Lokalt friluftsråd Lokale friluftsråd kan ha nyttig informasjon om 

rekreasjon og andre aktiviteter i området. 

 

Industri Lokal industri kan ha nyttig informasjon om egne 

utslipp og utslippspunkter, og om resipientforhold på 

stedet. I forbindelse med utslippstillatelse har det 

ofte vært stilt krav om at spredningen av utslippet 

skal dokumenteres. Slike utredninger og rapporter 

 

http://www.klif.no/
http://www.fylkesmannen.no/
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kan ofte også finnes hos miljøvernmyndighetene 

(FM/Miljødirektoratet). 

Lokale fiskerlag Lokale fiskerlag kan ha nyttig informasjon om gyte- 

og beiteområder. ”De vet hvor fisken er” og ofte mye 

om hvordan forholdene er i dag i forhold til tidligere 

(endring i tilstanden over tid). 

 

Kystverket Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og 

samferdsel. Etaten er organisert med Kystdirektoratet 

i Ålesund og fem kystdistrikter med distriktskontor i 

Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og 

Honningsvåg samt ca. 50 operative enheter langs hele 

kysten. Kystverkets distriktskontorer behandler 

søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven, 

med unntak av de områdene der kommunene har 

planmyndighet.  

www.kystverket.no 

 

Riksantikvaren (RA) 

 

RA er direktorat for kulturminneforvaltningen og 

Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende 

faginstans for forvaltning av kulturminner og 

kulturmiljøer.  

www.ra.no 

 

Sjøfartsmuseene Sjøfartsmuseene har forvaltningsansvar for 

kulturminner på sjøbunnen. Ansvaret er geografisk 

inndelt i følgende fem regioner: 

• Norsk Maritimt Museum, Oslo 

• Stavanger maritime museum 

• Bergens Sjøfartsmuseum 

• NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim 

• Tromsø Museum, Universitetsmuseet 

 

Norsk Maritimt museum 

Stavanger maritime museum 

Bergen sjøfartsmuseum 

NTNU vitenskapsmuseet 

Tromsø museum 

Norges vassdrags og 

energidirektorat 

(NVE) 

NVE har først og fremst en rolle i forhold til vassdrag 

og i mindre grad i forhold til kystområder og marine 

sedimenter. Det kan imidlertid være overgangssoner 

mellom vassdrag og sjø hvor NVE har viktig 

informasjon, i tillegg til at de har forvaltningsansvar 

for inngrep i vassdrag.  

www.nve.no 

Fiskeridirektoratet Direktoratet er Fiskeridepartementets fremste 

rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og 

havmiljøspørsmål. Som fagorgan har direktoratet fått 

delegert en lang rekke forvaltningsoppgaver.  

Fiskeridirektoratet har delt inn virksomheten i 7 

regioner. 

www.fiskeridir.no 

http://www.kystverket.no/
http://www.ra.no/
http://www.marmuseum.no/
http://stavangermaritimemuseum.no/
http://stavangermaritimemuseum.no/
http://www.bsj.uib.no/
https://www.ntnu.no/museum
https://www.ntnu.no/museum
https://uit.no/tmu
http://www.nve.no/
http://www.fiskeridir.no/
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 Mattilsynet 

(Statens tilsyn for 

planter, fisk, dyr og 

næringsmidler) 

Mattilsynet gir kostholdsråd om å begrense eller la 

være å spise visse typer matvarer fordi de kan 

inneholde helseskadelige mengder av et fremmedstoff 

eller smittestoff. Noen av matvarene det gis råd om 

kommer fra forurensede områder eller de er kjent for 

å kunne inneholde helseskadelige mengder av et 

fremmedstoff. 

Mattilsynets råd om å ikke spise fisk og skalldyr fra 

spesielle havner, fjorder og innsjøer er samlet på 

nettstedet Matportalen.no. 

http://www.mattilsynet.no/ 

 

 

http://www.mattilsynet.no/
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Databaser på nett som kan være informasjonskilder for arbeid med sedimentsaker 

Databaser på 

nett 

Tema Lenke 

Miljøstatus i 

Norge 

Miljøstatus i Norge gir informasjon om miljøets 

tilstand og utvikling. På de fleste temasidene 

finnes tilleggsinformasjon om gjeldende lover 

og avtaler, hvilke miljømål som er vedtatt og 

referanser som kan gi utfyllende informasjon 

 

Innholdet på miljøstatus er produsert og 

kvalitetssikret av det direktoratet som har det 

formelle og faglige ansvaret innenfor 

miljøforvaltningen.  

 

Miljøstatus har også en egen kartløsning hvor 

man kan velge mellom forskjellige karttema og 

sammenstille sitt eget miljøkart for et valgt 

område.  

www.miljostatus.no 

http://www.miljostatus.no

/kart 

Forurenset 

sjøbunn 

Miljødirektoratet har opprettet en egen side 

som gir oversikt over prosjekter, publikasjoner 

og aktiviteter knyttet til forurensede 

sedimenter. 

http://www.miljodirektora

tet.no/no/Tema/Forurense

t_sjobunn/ 

 

Grunnforuren

sning 

Miljødirektoratet har opprettet en søkbar 

database over registrerte forurenset grunn 

lokaliteter 

https://grunnforurensning.

miljodirektoratet.no/ 

http://www.klif.no/grunn

/ 

Mareano 
Forskningsprogrammet Mareano kartlegger 

dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning 

i norske havområder. Resultatene gjøres 

tilgjengelig på nettsidene og visualieres ved 

hjelp av kart. I tillegg leverer en rekke 

samarbeidspartnere data og kart fra sin 

virksomhet 

http://www.mareano.no/ 

Marine data 
Internettbasert karttjeneste som inneholder en 

samling karttjenester fra ulike 

dataleverandører. Her kan du se datasettene 

Marine sektorer, Fjordkatalogen og datasett fra 

Naturbase.no. Miljødirektoratet forvalter disse 

datasettene sammen med andre institusjoners 

og etaters data. 

 

https://kartkatalog.miljodi

rektoratet.no 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/kart
http://www.miljostatus.no/kart
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_sjobunn/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_sjobunn/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_sjobunn/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
http://www.klif.no/grunn/
http://www.klif.no/grunn/
http://www.mareano.no/
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset?lang=nb-no
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset?lang=nb-no
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Tabell IX-2. Databaser på nett som kan være informasjonskilder for arbeid med sedimentsaker 
  

Matportalen 
Forbrukerrettet informasjon om mat og helse 

og fysisk aktivitet fra offentlige myndigheter, 

blant annet kostholdsråd. Drives av Mattilsynet 

i samarbeid med Helsedirektoratet, Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, 

Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernærings- og 

sjømatforskning (NIFES), Vitenskapskomiteen 

for mattrygghet (VKM) og Statens strålevern. 

http://matportalen.no/ 

 

Naturbase 
Gir oversikt over data om natur og friluftsliv. 

Dataene er samlet inn av kommunene, 

fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, 

sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og 

Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har 

ansvaret for databasen. 

http://www.miljodirektora

tet.no/no/Tjenester-og-

verktoy/Database/Naturba

se/ 

 

Norske 

utslipp 

Miljødirektoratet har opprettet en søkbar 

database over utslipp til luft og vann og 

generert avfall fra ulike samfunnssektorer, 

inkludert årlige utslipp fra virksomheter med 

rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og 

Fylkesmannen. Her kan man finne 

utslippstillatelser og rapporter fra tilsyn. 

http://www.norskeutslipp.

no 

Vannmiljø 
Overvåkingsdata, registrering og analyse av 

tilstand i vann. Databasen driftes av 

Miljødirektoratet. 

http://vannmiljo.miljodire

ktoratet.no/ 

 

Vann-nett 
Viser miljøtilstanden for elver, innsjøer, 

grunnvann og kystvann, basert på tilgjengelig 

miljøinformasjon og påvirkningsfaktorer i 

vannforekomstene. Vann-nett eies av 

miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) og driftes av NVE. 

https://vann-

nett.no/portal/ 

 

Vannportalen Informasjon om arbeidet med å gjennomføre 

forskrift om rammer for vannforvaltning i Norge 

(vannforskriften), og annet arbeid knyttet til 

EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet).  

Miljødirektoratet har redaktøransvaret for 

nettsiden  på vegne av direktoratsgruppen for 

gjennomføring av vanndirektivet i Norge. 

http://vannportalen.no 

http://matportalen.no/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/sektor.aspx?id=1106&epslanguage=no
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/sektor.aspx?id=1106&epslanguage=no
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
http://vannportalen.no/


 

 102 

Vedlegg X – Forurensningskilder 

Deponier og forurenset grunn 

Områder med deponier eller forurenset grunn kan være kilder til sedimentforurensning, særlig 

der deponiet eller det forurensede området er lokalisert i strandsonen/nær sjø. En del 

lokaliteter er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se lenke til databasen i 

Vedlegg IX. 

 

Galvanoindustri 

Bransjen preges av mange mindre virksomheter som kan ha hatt eller har utslipp av 

tungmetaller.  

 

Kjemisk industri 

Kjemisk industri antas å ha begrenset betydning som kilde til tilførsler til havner og fjorder i dag, 

selv om det finnes noen noen unntak. Historisk sett har denne bransjen vært en viktig kilde til 

forurensning av sedimenter. 

 

Metallurgisk industri 

Metallurgisk industri har vært en viktig kilde til forurensning av sedimenter. Typen miljøgifter 

avhenger av hvilke metaller som er produsert og hvilke råstoffer som er benyttet i prosessen.  

 

Tankanlegg  

Uhellsutslipp ved tankanlegg kan ha medført forurensning av sedimentene. 

 

Skipsverft og båtslipper 

Skipsverft og båtslipper har vært og kan fortsatt være kilde til utslipp av miljøgifter. 

Sandblåsing, høytrykksspyling og påføring av bunnstoff kan være kilder til utslipp og omfanget 

avhenger av hvilken teknologi som benyttes for oppsamling. 

 

Småbåthavner 

Forurensning til vann og sediment fra aktiviteter i småbåthavner kan komme fra oljesøl, 

bunnstoff og drivstoff.  

 

Skipstrafikk / havnevirksomhet 

Forurensning fra bunnstoff vil som regel finnes i havneområder og områder med stor 

skips/båttrafikk. 

 

Kommunalt avløpsvann 

Utslipp fra avløpsrenseanlegg kan være av betydning spesielt for større tettsteder/byer. Utslipp 

fra renseanlegg med enkel renseprosess (mekanisk rensing) vil kunne være av større betydning 

enn utslipp fra renseanlegg med mer avanserte renseprosesser. Utslipp fra spredt bebyggelse 

antas å være av liten betydning. 

 

Overvann og avrenning 

Diffuse kilder som overvann fra tettbygde strøk og avrenning fra nedbørsfeltet kan være viktige 

kilder til forurensning. Overvann vil særlig inneholde veistøv og forurensning fra trafikk. 

  



 

 103 

Tabell X-1 Aktuelle forurensningskilder fordelt på bransje og type forurensning* 

 

Aktuelle forurensningskilder fordelt på bransje og type forurensning 

Bransje Typiske forurensninger 

Akkumulatorindustri Metaller (Pb, Cd, Ni) 

Asfaltverk Olje, bitumen, løsemidler 

Avfallsdeponier Tungmetaller, klorerte og ikke klorerte løsemidler, klorerte 

hydrokarboner, fenoler, olje og næringssalter 

Bilopphugging Olje, metaller, aromater, klorerte løsemidler, glykoler, PAH 

og PCB 

Bilverksteder Olje, aromater, tungmetaller, PAH, klorerte løsemidler og 

glykoler 

Elektronisk industri Metaller, aromater, klorerte og ikke klorerte løsemidler og 
PCB 

Ferrolegeringsindustri Metaller (Cr, Mo, V) 

Flyplasser Avisningsmidler (urea, glykol), olje 

Forbrenningsanlegg Metaller, aske, slagg 

Forsvarsaktivitet Metaller, ammunisjonsrester, kjemikalier, 

petroleumsprodukter 

Fotografisk industri Metaller (Ag, Cr, Cd) nitrogenforbindelser 

Garverier Krom, kvikksølv, og hydrokarboner 

Gassverk (nedlagte) PAH, aromater, fenoler og cyanider 

Glassindustri Metaller (Pb, As) 

Grafisk industri Metaller, løsemidler 

Grafittelektrodeindustri Metaller, PAH, tjærestoffer 

Gruver og opplag Metaller, cyanider, aromater og olje 

Gummiproduksjon Metaller, cyanider, aromater, fenoler, PAH, klorerte 

hydrokarboner, uorganiske S – forurensninger, reaktive N-, P- 

og O- 

Havbruk Næringssalter, organisk materiale, legemidler, metaller (Cu) 

Kloralkali Kvikksølv, dioksiner 

Kloratindustri Grafittslam, Krom VI, dioksiner/furaner 

Malingsindustri Metaller, metallorganiske forbindelser, aromater, klorerte og 

ikke klorerte løsemidler, ftalater og fenoler 

Mineralindustri Mineralavfall 

Mineralullindustri Fenoler 

Oljeraffinerier Metaller, olje m.m. 
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Overflatebehandling av metaller 
Metaller, cyanider, fluorider, aromater, klorerte løsemidler, 
fenoler, PAH, PCB og olje 

Overflatebehandling av tre Løsemidler, lim- og fargerester inkl. tungmentaller 

Overflatebehandling med lakk, 

farge eller lim 

Løsemidler, tungmetaller 

Papirindustri, treforedling Kvikksølv, tungmetaller, klororganiske forurensninger, PCB 

Plantevernmiddelproduksjon Klorerte hydrokarboner, organiske N- og P- forurensninger, 

aromater, organiske og uorganiske Hg-, Sn- og As- 

forurensninger 

Plast- og polyuretanproduksjon Isocyanater, organiske løsemiddler 

Plywood- og 

sponplateproduksjon 

Karbamid, formaldehyd, fenoler 

Primære- og sekundære 
metallverk, jern-, stål- og 
manufaktur 

Metaller, fluorider, cyanider, klorerte og ikke-klorerte 
løsemidler, fenoler, PAH 

Rengjøringsmiddelproduksjon Stort antall kjemikalier, f.eks tensider 

Renseanlegg (kommunalt avløp) Metaller, fosfor, nitrogen, organiske forbindelser 

Renserier Polykloretylen 

Sagbruk Pentaklorfenol, kvikksølv, fluorider, oxinkobber, azoler, 

acetater 

Skipsverft  Tungmetaller, TBT, PCB 

Sprengstoffproduksjon Metaller, nitrogenforbindelser, TNT, RDX 

Støperier Metaller, fenoler 

Sykehus Legemidler 

Tekstilindustri Tungmetaller, aromater, klorerte og ikke klorerte løsemidler, 

fenoler, cyanider, PAH og olje 

Trefiberplateproduksjon Metaller, klorerte og ikke klorerte løsemidler, aromater, 

fenoler og olje 

Treimpregnering Cr, Cu, As, kreosot 

Trykkeri Metaller, aromater, klorerte og ikke klorerte løsemidler, 
olje, PAH 

Veitrafikk Metaller (Pb), PAH, veisalt 

Verksteder og verkstedindustri Olje, fett, løsemidler, fargeavfall, metaller 

Øvrig uorganisk kjemisk industri Metaller, cyanider, avfallsgips m.m. 

 

* Basert på Naturvärdsverket 1999. Rapport 4918.  
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Vedlegg XI - Sjekkliste for arbeidet med 

opprydding i forurenset sjøbunn 

 

Prosjektets faser Oppgaver/dokumenter Nødvendig kunnskap og vurderinger 

dokumentene bør inneholde 

Oppstart 

Forankre prosjektet 

Søke midler til 

undersøkelser 

Bakgrunn for undersøkelser 

Formålet med undersøkelsene 

Begrunne behov for tiltaksplan 

Etablere miljømål 

Overordnede miljømål på kort og lang sikt, jf. 

forurensningsloven, vannforskriften og 

naturmangfoldloven 

 

Beskrive problemet 

Beskrive området, 

kilder og 

forurensningstilstand 

Beskrive forurensningskilder og arealer 

påvirket av spredning, f.eks. industriutslipp, 

forurenset grunn, deponier, områder med 

skipstrafikk inkl. antall anløp, 

skipstrafikkmønster og størrelser på skip, tap 

fra lossing (type og mengde), landbruk, 

overvann og kloakkutslipp (angis i kart) 

Påvirkninger på vannforekomsten (bruk Vann-

Nett) 

Bunnforhold, hydrografi og sedimentenes 

sammensetning 

Spesielle lokale naturforhold (bruk rødliste for 

naturtyper og arter, og naturbase) 

Dele inn i mindre, hensiktsmessige områder og 

angi størrelse på areal som berøres 

Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, 

friluftsliv) og oppdatert advarsel mot salg og 

konsum av sjømat (tidl. kostholdsråd) 

Resultater fra sedimentprøver, 

biotaundersøkelser og naturkartlegging (angis 

i kart) 

Vurdere kvalitet og omfang i 

kunnskapsgrunnlaget 

Evt justere miljømål Realistisk vurdering av det er mulig å oppnå 

Risikovurdering 

Trinn 1, 2 og/eller 3 ift vedtatte miljømål 

Vurdere styrker og svakheter i resultatene 

Anbefale ytterligere prøvetaking dersom det 

er behov for å avgrense risikoområder eller 

kvalitetssikre beregninger 

Vurdere behov for å modellere faktisk 

skipsoppvirvling 

 
Tabellen fortsetter på neste side 
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Prosjektets 

faser 

Oppgaver/dokumenter Nødvendig kunnskap og vurderinger dokumentene bør 

inneholde 

Vurdere 

tiltak 
Tiltaksplan 

Mulige tiltaksløsninger og forutsetninger 

Disponeringsløsning for muddermasser basert på 

omtrentlige mengder og forutsetninger/muligheter for 

transport eller lokal disponering 

Fremtidig aktivitet i tiltaksområdet og krav til 

seilingsdyp 

Løsning for mottak og mellomlagring av 

tildekkingsmasser 

Behov for tiltaksrettede undersøkelser 

Risiko for rekontaminering av tiltaksområdet etter tiltak 

Logistikkplan for anleggsarbeidet 

Kostnadsoverslag for mulige tiltak, inkl. behov for 

tiltaksrettede undersøkelser og evt. deponering  

Prioriteringsliste og anbefalt rekkefølge for 

gjennomføring i flere delområder  

 

Forankre og 

finansiere 

Budsjett og fremdriftsplan 

Budsjett (se rutiner for oppryddingspostene på 

statsbudsjettet) for detaljprosjektering og entreprise 

Fremdriftsplan med realistisk tid til alle nødvendige 

anskaffelser 

Kuttliste 

Forslag til finansieringsløsninger for tiltakene 

Eventuell nytte av samordning med andre tiltak/etater 

Eksisterende planer 
Forhold til reguleringsplaner evt. andre kommune-

/fylkesplaner 

Konklusjon/anbefaling i 

politisk sak 

Oppsummere forurensningstilstand, tiltaksanbefalinger 

og kostnader til politisk behandling i kommunestyret 

 
Tabellen fortsetter på neste side 
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Prosjektets faser Oppgaver/dokumenter Nødvendig kunnskap og vurderinger 

dokumentene bør inneholde 

Detaljprosjektere 

tiltakene 

Kommunikasjonsplan 

Oversikt over private interessenter som 

båtforeninger, bedrifter, 

miljøorganisasjoner etc 

Oversikt over offentlige 

interessenter/myndigheter som 

Sjøfartsmuseet, Riksantikvaren, Kystverket, 

Fiskeridirektoratet og havnemyndighetene 

Tidspunkter/faser for medvirkning 

Kanalvalg 

Oppgave- og 

mengdebeskrivelse til 

konkurransegrunnlaget 

for entreprisen 

Undersøkelser av kulturminner og evt. 

sikring av disse. 

Geotekniske forhold som kan påvirke 

tiltaksmetoder og fremdrift 

Forventet mengde skrot på sjøbunnen 

Sannsynlighet for å finne eksplosiver 

Strømmålinger og bakgrunnsverdier for 

turbiditet 

Vurdere spredning fra dimensjonerende 

skipstrafikk 

Volum mudring og disponering 

Areal og mektighet tildekking 

Krav til metodikk og avbøtende tiltak 

Tiltaksmål: miljømål umiddelbart etter 

tiltak med dokumentasjonskrav 

Krav til metode for å dokumentere oppnådd 

teknisk kvalitet 

Søknad om tillatelse 

Beskrive tiltak og foretrukne metoder 

Beskrive konsekvenser for omgivelsene 

Miljøeffekt ved tiltak på kort og lang sikt 

Plan for å overvåke før tiltak 

(referansestasjoner/bakgrunnsmålinger) 

Plan for å overvåke under 

tiltaksgjennomføring 

Vurdere avbøtende tiltak for å verne om 

naturmangfold og hindre forurensning 

Miljøgiftbudsjett (Kan benyttes)  

Beregne mengde miljøgifter som fjernes fra 

det biologisk kretsløp 

 

Tabellen fortsetter på neste side 
 
  



 

 108 

 

Anleggsfase 

Dokumenter i forbindelse 

med oppstart 

Detaljert beskrive valgt 

entreprenør sin metode 

Plan for kontroll og 

overvåking av 

anleggsarbeidene 

Beredskapsplaner 

Periodiske rapporter 

Faktisk fremdrift, prosentvis 

areal utført 

Overvåkingsdata 

Avviksbehandling 

Tekniske endringer eller 

bytte av metodikk 

 

Prosjektavslutning 

Etterkontroll og sluttrapport 

Mengder mudret, tildekket 

og disponert areal/materiale 

Dokumentasjon på 

miljømål/tiltaksmål 

Overvåkingsdata 

Avviksbehandling 

Oppsummere tekniske eller 

metodiske endringer 

Registrere data 

Oppdatere databaser 

(Vannmiljø, Vann-Nett, 

Naturbase) 

Registrere tiltaksområder 

som hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel 

Overvåke tiltakene 

Plan for å overvåke 

sjøbunn/disponeringsløsning 

i min. 3-12 år 
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Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementet og har mer enn 700 
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1. Innledning

Veilederen omfatter vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment i fjord- og kystområder,

inkludert havner. Den er utarbeidet med tanke på saksbehandlere i forvaltningen, problemeiere,

konsulenter og andre til bruk i vurdering av marine sedimentområder for eventuelle tiltak.

Miljødirektoratet har utarbeidet flere veileder for håndtering av sedimenter (se Figur 1). For

bakgrunnen til grenseverdier som håndteres i risikovurderingen henvises til Veileder 02:2013

Klassifisering av miljøtilstand i vann.

Veilederen for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment gir retningslinjer for kvantitativ

vurdering av risiko for spredning av miljøgifter fra sedimentene, virkninger på human helse og

virkninger på økosystemet. Vurderingen foregår i tre trinn, der hvert trinn er mer lokalt forankret,

mer arbeidskrevende og mindre konservativt enn foregående trinn. Veilederen er harmonisert med

systemet for klassifisering av forurenset sediment.

Som hjelp til beregningene av risiko er det utarbeidet et eget regneverktøy i EXCEL som omfatter

alle stoffdata og formelverk omtalt i denne veilederen (M-409). Det omtales heretter bare som

regnearket.

Figur 1 Sammenhengen mellom risikoveileder og klassifiseringsveileder, bakgrunnsdokument og vedlegg.

2. Bakgrunn

2.1 Hva er risiko?
Risiko knyttet til en hendelse fremstilles ofte som en kombinasjon av sannsynligheten for at

hendelsen skal skje og konsekvensen av at hendelsen skjer (sannsynlighet x konsekvens). En

hendelse innebærer en høy risiko dersom sannsynligheten for hendelsen er høy eller konsekvensen

av hendelsen er stor, eller begge deler. Sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens kan

skjematisk illustreres av Figur 2. I en risikoanalyse må hver av klassene for sannsynlighet og

konsekvens være beskrevet entydig og mest mulig kvantitativt for at risiko knyttet til en hendelse

skal kunne klassifiseres.

Håndteringsveileder
M-350| 2015

Risikoveileder
M-409| 2015

Klassifiseringsveileder
02:2013

Veileder for testprogram
for tildekkingsmasser

M-411| 2015

Retningslinjer for
sjødeponier

TA-2624/2010
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Figur 2 Risikomatrise som vurderer sannsynlighet for en hendelse og konsekvensen 

Den formelle definisjonen av risiko anvendes oftest i en analyse av hendelser der både sannsynlighet 

og konsekvens er variabel. Veilederen dekker en vurdering av risikoen til sedimentene i deres 

nåværende tilstand. I et slikt tilfelle vil prosesser som spredning av miljøgifter via diffusjon og 

opptak i organismer skje i større eller mindre grad hele tiden og sannsynlighet for hendelse er 

dermed lik 1. Sannsynligheten for spredning via propellerosjon er avhengig av vanndyp. 

Sannsynligheten regnes som 1 der det er skipstrafikk over sedimenter som ligger grunnere enn 20 m 

og 0 for sedimenter dypere enn dette. Risikovurderingen blir derfor først og fremst en 

konsekvensvurdering. Vi bruker likevel begrepet risikovurdering for å bedømme behovet for å 

gjennomføre avbøtende tiltak slik at risikoen reduseres til et akseptabelt nivå. 
 

2.2 Mål for risikovurderingssystemet - 

sammenheng med miljømål og 

vannforskrifter 

Risikovurderingen har som mål å beskrive risikoen for miljøskade eller helseskade som sedimentene 

utgjør, slik at man kan bedømme om risikoen er akseptabel eller ikke. Som beskrevet i 

Miljødirektoratets veileder for håndtering av sedimenter (M-350/2015) er slik risikovurdering ett 

ledd i saksgangen for opprydning i forurensede sedimenter.  

 

Alle potensielle tiltaksområder skal ha etablert miljømål og tiltaksmål (ved behov for tiltak), som 

beskriver den miljø- og helsemessige tilstand som man ønsker å oppnå i området. For at man skal 

kunne bedømme måloppnåelse, bør tiltaksmålene være mest mulig realistiske, operative og 

etterprøvbare. Alle forurensningskildene i området bidrar i større eller mindre grad til at 

tiltaksmålet ikke allerede er nådd. Eventuelle tiltak i sedimentene må derfor også veies mot 

gevinsten av tiltak overfor andre forurensningskilder i området.  

 

Miljømål vil kunne ha ulike ambisjonsnivåer og ulik vekting. De mest aktuelle er knyttet til å unngå 

spredning av miljøgifter til nye områder, unngå negative virkninger på human helse (først og fremst 

gjennom konsum av sjømat) og unngå negative endringer i det marine økosystemet. Dette gjen-

speiles i risikosystemets oppbygging der vurderingen inkluderer alle disse aspektene.  

 

Forskrift om rammer for vannforvalting (Vannforskriften) trådte i kraft i 2007 og innfører EUs 

rammedirektiv for vann i norsk rett. Vannet skal etter denne forskriften forvaltes som en helhet fra 

fjell til fjord, og det skal lages forvaltningsplaner for alle vannområder. Forvaltningsplanene skal 

beskrive hvordan miljømål om ”god økologisk” og ”god kjemisk tilstand” skal oppnås i alle 

vannforekomster innen 2021. Tiltak rettet mot sedimenter vil kunne være aktuelt for å oppfylle 

denne målsettingen, særlig i forhold til kjemisk tilstand. 

Moderat

Stor

Konsekvens

Sannsynlighet
Middels Høy

Liten

Lav

Lav ris
iko

Moderat ris
iko

Høy ris
iko

Moderat
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Lav

Lav ris
iko

Moderat ris
iko

Høy ris
iko



 

7 

Miljømålene i vannforskriften vil i stor grad være førende for arbeidet med forurenset sjøbunn 

fordi: 

• Forurenset sjøbunn er én av flere kilder til spredning av miljøgifter til vannforekomsten, og det 

kan være nødvendig å kreve tiltak i sjøbunnen for å oppnå miljømålet. 

• Miljømålet om god økologisk tilstand gjelder både organismer som lever i vannet og organismer 

som lever på/i sjøbunnen. Spesielt de siste vil påvirkes av forurensningsnivået i sedimentene. 

• Miljøtilstanden i vannforekomsten vil i svært mange tilfeller bli overvåket ved prøvetaking i 

sedimentene. 

 

Miljødirektoratet anbefaler å bruke grenseverdien mellom tilstandsklasse II og III i sedimentene 

(ingen kroniske eller akutte effekter på biota) som mål i områder der kilder er sanert, 

tilførselsvurderinger viser at denne klassegrensen er hensiktsmessig å oppnå og kan forsvares utefra 

at kost-/nyttevurderinger og eksisterende tiltaksmetoder muliggjør måloppnåelse. 

 

Grenseverdi mellom tilstandsklasse III og IV kan benyttes som tiltaksmål dersom tilførsler fra 

landbaserte kilder ikke er stoppet og næring og industri skal kunne opprettholdes. Dette 

tiltaksmålet vil kunne medføre behov for utsettelse av tidspunkt for oppnåelse av miljømål. 

 

Lavere ambisjonsnivå (aksept for høyere tilstandsklasse) eller utsatt tiltaksgjennomføring kan 

aksepteres dersom følgende er oppfylt: 

• Risikovurderingen viser at det er lav risiko selv med relativt høye miljøgiftkonsentrasjoner i 

sedimentene. 

• Trinn-3-risikovurdering er gjennomført for å verifisere trinn-2-risikovurderingen og opptak av 

miljøgifter i biota viser ubetydelige effekter. 

• Områdets økologiske tilstand er god i henhold til vannforskiftens klassifiseringssystem. 

 

Ved valg av et lavere ambisjonsnivå skal dette legges inn i regnearket som brukes i 

risikovurderingen. 

 

2.3 Systemets struktur 

Risikovurderingen gjennomføres i 3 trinn som vist i Figur 3. Spranget fra ett trinn til det neste er 

karakterisert av: 

 

 økning i kompleksitet av vurderingene 

 sterkere gjenspeiling av lokale forhold  

 redusert usikkerhet og mindre konservative beregninger og estimater 
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Figur 3 Hovedstruktur for risikovurderingssystem forurensede sedimenter

Risikovurderingen bør i utgangspunktet være konservativ for å unngå at man friskmelder områder

som det er faktisk behov for å gjøre tiltak i. Dette krever at det tas høyde for alle usikkerheter i

vurderingsgrunnlaget. Etter hvert som man gjennomfører de tre trinnene vil vurderingen få en

sterkere lokal forankring, usikkerheten i beregningene blir mindre og risikoestimatet blir mer

realistisk, mer presist og mindre konservativt. Dette skal sikre at man gjør tiltak bare der det er

nødvendig.

Risikovurderingens Trinn 1 omhandler bare økologisk risiko. Hvis det også er ønskelig å foreta en

risikovurdering knyttet til human helse, må Trinn 2 gjennomføres.

Vedlegg Vgir en kortfattet sjekkliste over gangen i arbeidsprosessen med å gjennomføre

risikovurderingen.

2.4 Begrensninger i anvendelse av
risikoveilederen

Veilederen benyttes til risikovurdering av bunnsedimenter på basis av kvantitativ analyse av

miljøgiftinnhold og toksisitet. For stein- og grusbunn kan prøvetaking for kvantitativ analyse være

umulig, og veilederen er følgelig ikke anvendbar. Grove sedimenter vil imidlertid bare i

unntakstilfeller representere en miljørisiko, siden miljøgiftene normalt er bundet til fine partikler.

En risikovurdering etter denne veilederen er en forløper til eventuell tiltaksplanlegging, men ikke

en del av selve planleggingen. I noen tilfeller kan risikovurderingen likevel være en støtte for å
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optimalisere tiltak, for eksempel ved at risikoanalysen gjentas på basis av forventet tilstand etter et 

tenkt tiltak. 

 

2.5 Definisjon av sedimentarealer som inngår i 

risikovurderingen 

Før gjennomføring av risikovurdering må det gjøres en hensiktsmessig geografisk avgrensning av det 

totale sedimentområdet som vurderingen skal omfatte. Dette er typisk forvaltningsbestemte 

avgrensninger som for eksempel kostholdsrådområder, eller områder som utpeker seg på grunnlag 

av stedlig informasjon om:  

 

 Avtalte/potensielle tiltaksområder 

 Antatte forurensningskilder,  

 Skipstrafikkbelastning,  

 Topografi, 

 Gradienter i forurensningskonsentrasjoner i sjøbunnen 

 

Dersom det totale sedimentarealet er stort, eller den stedlige informasjonen tilsier det (se over), 

kan det være hensiktsmessig å dele arealet inn i mindre delområder. Risikovurderingene skal danne 

grunnlaget for en tiltaksanalyse hvor det gjøres en vurdering av tiltaksbehov i hvert delområde. 

Vurderingene bør derfor gi grunnlag for å rangere den forurensningsmessige viktigheten av tiltak 

mellom de ulike delområdene. 

 

Nye sedimentdata generert som del av risikovurderingen kan noen ganger føre til at delområdene 

bør redefineres dersom det for eksempel avdekkes et mindre, spesielt høyt forurenset område (en 

"hotspot"). Arealet til hvert enkelt delområde tilsvarer arealet Ased i Figur 4. Dersom deler av 

sedimentområdet/delområdet påvirkes av erosjon som følge av skipsbevegelser (propellstrøm eller 

vannjet), må dette underområdet også avgrenses og behandles særskilt i risikovurderingen. Valg av 

sedimentarealer som inngår i risikovurderinger skal begrunnes. 

 

Følgende arealer defineres for et område/delområde som skal risikovurderes (Figur 4): 

 

 Ased: Arealet som omfattes av risikovurderingen. 

 

 Askip: Areal som utsettes for sedimenterosjon på grunn av propell- og vannjet-oppvirvling. 
Arealet defineres som området innenfor Ased som dekkes av skipsleder og skipsmanøvrering 
og hvor dypet samtidig er 20 m eller mindre. Undersøkelser tyder på at selv større fartøyer 
ikke eroderer sediment dypere enn dette. Se forøvrig kap. 4.2.2 og faktaboks 6 for omtale 
av stofftransport og beregning av sedimentspredning for Askip. 

 

 Ased – Askip: Areal som ikke er påvirket av skip   

 

Begge de to delområdene av Ased vist i Figur 4 skal risikovurderes separat.   
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Figur 4. Arealet som utsettes for oppvirvling av skipstrafikk (Askip = lyst areal) utgjør et delareal av hele sedimentarealet

(Ased = hele arealet innenfor den store sirkelen) som inngår i risikovurderingen.

2.6 Risikovurdering er avhengig av tiltak og areal
Veileder for håndtering av sedimenter (M-350/2015) tar utgangspunkt i en størrelsesinndeling for

områder basert på areal og sedimentvolum som berøres av et tiltak (Tabell 1)

Tabell 1. Størrelsesinndeling av områder etter areal og volum som berøres av tiltak.

Kategori Volum Areal

Små tiltak < 500 m3 < 1 000 m2

Mellomstore tiltak > 500 m3 og < 50 000 m3 > 1 000 m2 og < 30 000 m2

Store tiltak > 50 000 m3 > 30 000 m2

Denne risikoveilederen er først og fremst utviklet med tanke på områder som faller inn under de

fylkesvise tiltaksplanene, dvs middels store fjord- og havneområder. Ved alle store sedimenttiltak

(arealet er større enn 30 000 m2 eller omfatter mer enn 50 000 m3 sediment) anbefaler

miljømyndigheten at en trinn 3 risikovurdering gjennomføres for å sikre at risikovurderingen er mest

mulig tilpasset de lokale forhold.

Det kan også være behov for vurdering av sedimenter i småbåthavner, utenfor private bryggeanlegg

og i andre mindre og mellomstore områder (< 30 000 m2), der en full risikovurdering kan bli for

omfattende. I slike situasjoner bør man kunne utøve et visst skjønn mht omfanget av vurderingen,

og bare bruke veilederens prinsipper som en rettesnor. Tabell 2 gir en oversikt over i hvilken grad

det er aktuelt å iverksette risikovurdering avhengig av tiltak og areal.
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Tabell 2. Oversikt over hvilke sjøbunnstiltak som typisk utløser behov for undersøkelser og risikovurdering. I enhver sak må 

det likevel gjøres en spesifikk vurdering og utøves et faglig skjønn fra myndighetenes side (X =undersøkelser/risikovurdering 

kan være nødvendig, XX = undersøkelser/risikovurdering må gjennomføres) 

Tiltak Risikovurdering 

Mudring Små (< 1 000 m2)  

Mellomstore (> 1 000 m2 og < 30 000 m2) X 

Store (> 30 000 m2) XX 

Dumping Små (< 1 000 m2)  

Mellomstore (> 1 000 m2 og < 30 000 m2)  

Store (> 30 000 m2) X 

Tildekking Små (< 1 000 m2)  

Mellomstore (> 1 000 m2 og < 30 000 m2) X 

Store (> 30 000 m2) XX 

Utfylling Små (< 1 000 m2)  

Mellomstore (> 1 000 m2 og < 30 000 m2)  

Store (> 30 000 m2) X 

 

For områder < 30 000 m2 bør det være et minimumskrav at man skaffer data for miljøgiftinnholdet i 

sedimentet fra 3 stasjoner og at dette sammenlignes med grenseverdiene for Trinn 1 i veilederen. 

Utvalget av miljøgifter som analyseres bør minimum være som presentert i Tabell 3. 

Toksisitetstesten bør kunne sløyfes. Dette vil i mange tilfeller være tilstrekkelig for å få begrep om 

risiko og gi grunnlag for eventuell tiltaksplanlegging. Behovet må bedømmes ut fra områdets antatte 

miljøbetydning og bruksform. Dersom området brukes som badeplass bør man gjennomføre 

vurdering av risiko for human helse med vekt på inntak av og kontakt med forurenset sediment, 

partikler og vann. Ofte vil slike områder utgjøre et mindre delområde eller en randsone av et større 

basseng, noe som kan være med på å redusere deres egenbetydning mht risiko.  

2.7 Usikkerhet i vurderingene 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til vurderingen av miljørisiko og denne usikkerheten er 

vanskelig å fastslå. I risikoveilederen er det tatt høyde for antatt usikkerhet ved at vurderingene er 

bevisst konservative. I dette ligger følgende:  

 

 Ved fastsettelse av grenseverdier for akseptabel risiko i Trinn 1 er det tatt høyde for 
usikkerheten i datagrunnlaget for toksisitet ved bruk av applikasjonsfaktorer (en faktor som 
grenseverdien ganges med for å ta høyde for usikkerhet i datagrunnlaget, se M-241/2014). 
De samme prinsippene er brukt ved fastsettelse av grenseverdiene for økologisk risiko 
(Vedlegg II) og risiko for human helse (Vedlegg III).  

 Fordelingskoeffisientene mellom sediment og vann (Kd) og mellom vann og organismer (BCF) 
for de enkelte miljøgifter er valgt konservativt, dvs de skal sikre at man ikke 
underestimerer transporten av miljøgifter fra sedimentet til andre deler av økosystemet 
inklusive sjømat. Veilederen angir også måter å etablere fordelingskoeffisientverdier på som 
er mer realistiske for en bestemt situasjon (Vedlegg VIII). 

 Øvrige foreslåtte tall for sjablongverdier, og størrelser i beregningsverktøyet (Vedlegg VII) 
er også av samme grunn satt konservativt, men kan erstattes av mer realistiske verdier 
(Trinn 3). 

 For analyseresultater under deteksjonsgrensen anbefales at man bruker halvparten av 
deteksjonsgrensen som konsentrasjon i beregningene.  
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3. Risikovurdering Trinn 1 

3.1 Generelt 

Trinn 1 er en forenklet risikovurdering hvor miljøgiftkonsentrasjon og toksisitet av sedimentet 

sammenlignes med grenseverdier for økologiske effekter ved kontakt med sedimentet. Trinn 1 

omhandler kun risiko for økologiske effekter, ikke risiko for human helse. 

 

Grenseverdiene er satt ut fra konservative antagelser om eksponeringsveier, biotilgjengelighet og 

sannsynligheten for spredning til andre deler av økosystemet. Dette er i stor grad basert på EUs 

tilnærming til miljørisikovurdering (EU-TGD). Overholdes grenseverdiene bedømmes risikoen fra 

sedimentet som ubetydelig og tiltak er ikke nødvendige. Dersom grenseverdiene overstiges må man 

gå videre til Trinn 2. 

 

Trinn 1 innebærer ingen egentlig vurdering, men er en ren klassifisering av sedimentene i forhold til 

grenseverdiene. Dette illustreres ved at grenseverdiene for nesten alle stoffene tilsvarer grense 

mellom Klasse II og III i Miljødirektoratets Veileder 02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann1. 

3.2 Informasjonsbehov for Trinn 1 

Gjennomføring av Trinn 1 setter et minimumskrav til informasjon om sedimentenes miljøgifttilstand 

og toksisitet. I noen tilfeller finnes informasjonen allerede i form av tidligere 

sedimentundersøkelser, men som oftest må man gjøre nye analyser og toksisitetstester. 

Informasjonsbehovet vil være avhengig av områdets topografi, forurensningskildenes kompleksitet, 

sedimenttype (fin- eller grovkornet), vanndyp og arealbruk. Dette har også stor innvirkning på 

opplegget for prøvetaking av sedimentene. Nærmere retningslinjer og forslag til metoder for 

prøvetaking, kvalitet på prøver, prøvebehandling, fysiske, kjemiske og toksikologiske analyser er 

gitt i Vedlegg VIII.  

 

3.2.1 Områdeinndeling og prøvetakingsprogram 

I den påfølgende teksten dekker begrepet ”sedimentområde” både bunnarealene som skal risiko-

vurderes og vannmassene over disse. I områder som er grunnere enn 20 m skal det tas prøver fra 

minimum 5 sedimentstasjoner, hvor hver stasjon maksimalt kan representere 10 000 m2 bunn. Der 

bunnen er dypere enn 20 m kan man forvente større homogenitet i sedimentstruktur. Her kan hver 

stasjon representere inntil 40 000 m2 bunn. Det er viktig at stasjonsnettet gir representativt bilde av 

sedimentforurensningen for både Askip og Ased-Askip. Dersom Ased omfatter områder hvor risiko for 

human helse er knyttet til kontakt med vann og sediment (badeområder), bør stasjonsnettet utvides 

slik at det også er representativt for dette området. Forurensningen på landdelen av badestranden 

holdes utenfor og dekkes av veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-

2553/2009). 

  

I områder der bunnen er rimelig ensartet kan stasjonene enklest plasseres på basis av et rutenett. 

For områder med variabelt dyp, kompleks topografi (for eksempel flere bassenger), varierende 

                                                 
1 Et unntak er TBT der grenseverdien i Trinn 1 på 35 µg/kg beholdes inntil videre, mens grensen mellom Klasse II og III er 5 

µg/kg. 
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sedimenttype, varierende arealbruk (rekreasjon og industri i samme basseng) eller der delområder 

utsettes for oppvirvling fra skip, er det riktigere å etablere stasjonene slik at de ulike typer 

delområder dekkes. Jo mer varierende et sedimentområde er, jo flere stasjoner må legges inn. Alle 

stasjoner skal koordinatfestes. 

 

Prøven fra hver stasjon sammenstilles som en blandprøve av 4 parallelle enkeltprøver tatt i tilfeldig 

posisjon innenfor arealet for stasjonen. Alle analysene utføres på denne blandprøven. Prøvetakingen 

bør dekke det øvre, biologisk aktive laget av sedimentet, som i de fleste tilfeller vil ligge innenfor 

de øvre 0-10 cm.  

 

Analyser av sediment, vann og biota skal foretas av laboratorier som er akkreditert for de spesifikke 

analysene.  

 

Generelle krav til valg av prøvetakingsutstyr og håndtering av prøver er gitt i NS-EN ISO 5667-

19:2004 (har erstattet den tidligere NS 9422). Hvilke prøvetakere som er egnet ved forskjellige 

typer undersøkelser og sedimentforhold er også angitt i NS-EN ISO 5667-19:2004. Nærmere råd om 

prøvetaking ved ulike sedimentforhold er gitt i Vedlegg VIII. Samme prøvetakingsmetoder og 

analyser gjelder for risikovurdering og klassifiseringsformål. I noen tilfeller kan det være behov for å 

utvide analyseprogrammet i forhold til det man planla i starten av en risikovurderingsprosess. Man 

bør derfor vurdere å samle inn et større sedimentmateriale enn analysene tilsier når man først er i 

felt, og lagre ekstramaterialet frosset.  

 

3.2.2 Parametervalg  

Tabell 3 gir en minimumsliste av fysiske, kjemiske og toksikologiske parametere som skal 

analyseres/testes på blandprøven fra hver stasjon for å kunne karakterisere sedimentet. Para-

meterlisten bør justeres og evt. utvides ut fra stedlige forhold, for eksempel der kunnskap om foru-

rensningskilden(e) tilsier et annet utvalg2. Utvalget må i så fall begrunnes. For øvrig henvises til 

Faktaboks 3 som gir en oversikt over alle forbindelser det er utarbeidet grenseverdier for.  

 

Tabell 3  Anbefalt minimumsliste over analyseparameter for å karakterisere sedimentprøver i forundersøkelser til 

Trinn 1 i risikovurderingen. 

Gruppe Parameter 

Fysisk karakterisering Vanninnhold, innhold av silt (< 63µm) og leire (< 

2µm) 

Tungmetaller Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, As 

Ikke-klorerte organiske 

forbindelser 

Enkeltforbindelsene i PAH16  

Klorerte organiske forbindelser Enkeltkongenene i PCB7   

Andre analyseparametere  TOC, TBT 

Toksisitetstester 

 

Skeletonema, Tisbe og Crassostrea (porevann) 

DR CALUX (ekstrakt)  

 

  

                                                 
2 For nærmere informasjon om aktuelle miljøgifter knyttet til bestemte bransjer og forurensningstyper henvises til 

Miljødirektoratet Veileder for håndtering av sedimenter, M-350/2015, vedlegg X, tabell X-1. 
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3.2.3 Toksisitetstester 

For å avdekke mulige gifteffekter av stoffer som ikke inngår i det kjemiske analyseprogrammet og 

samvirkende effekter av flere stoffer, skal det gjennomføres generelle toksisitetstester. Testene 

skal fortrinnsvis gjøres på hver stasjon som for de kjemiske analysene, men for relativt homogene 

bunnområder vil det være tilstrekkelig å gjennomføre testene på en blandprøve fra området 

grunnere enn 20 m og på en blandprøve fra området dypere enn 20 m. Dette vil gi en 

”gjennomsnittlig” toksisitet som er tilstrekkelig til å fastslå om sedimentet i hvert delområde 

oppfyller kriteriet for akseptabel risiko i Trinn 1.  

 

Fra hvert område som skal testes er det behov for å samle minimum 15 liter sediment. Dette vil 

også være tilstrekkelig mengde til å dekke en eventuell helsedimenttest i Trinn 2. Prøvene bør tas 

slik at man ikke får med dypereliggende anoksiske lag. Normalt vi prøvene dekke de øvre ca. 10 cm 

av sedimentet. Det kan også være praktisk (men ikke et krav) at prøvene tas fra de samme 

stasjonene som prøvene for kjemiske analyser. Ved behandling av prøven må man sikre at 

porevannet ikke dreneres ut (spesielt viktig for sandige sedimenter). Porevannet bør ekstraheres ut 

av sedimentet innen 1-2 uker for å unngå utvikling av bl.a. ammoniakk. Porevannet filtreres 

gjennom 0,2 µm før testing. Dersom testene ikke kan gjennomføres umiddelbart etter ekstraksjon, 

må porevannet fryses ned.  

 

Toksisitetstestene utføres på minimum to av tre ulike organismetyper: mikroalger (den marine algen 

Skeletonema costatum), bunnlevende krepsdyr (f.eks. hoppekrepsen Tisbe battaglia) og 

evertebratlarver (f.eks. østerslarver Crassostrea gigas). Metodene er alle standardiserte 

screeningtester som kan gjennomføres i løpet av en uke.  

 

Dersom det er mistanke om tilstedeværelse av dioksiner eller dioksinliknende miljøgifter i 

sedimentene anbefales gjennomføring av en test (DR CALUX) for spesifikk påvisning av dette. Testen 

gjennomføres på et organisk ekstrakt av sedimentet.  

 

Testene er kort beskrevet i Faktaboks 1. En mer inngående beskrivelse finnes i Vedlegg VIII. 
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3.3 Grenseverdier 

Grenseverdiene for ubetydelig risiko i Trinn 1 baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stof-

fene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. Slike toksisitetsvurderinger blir stadig mer 

standardisert og harmonisert internasjonalt. Grenseverdiene i Trinn 1 tilsvarer grensen mellom 

Klasse II og Klasse III i Miljødirektoratets Veileder 02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann. Det 

understrekes at disse grenseverdiene er basert på økologiske effekter av stoffene, ikke effekter på 

human helse. Risikovurdering knyttet til human helse gjennomføres i Trinn 2. 

 

Ved etablering av grenseverdiene er det lagt sterk vekt på å benytte de mest oppdaterte 

grenseverdier for toksisitet utviklet av EU der slike finnes. Der disse mangler er de økologiske 

grenseverdiene utviklet på grunnlag av en oppdatert oversikt over toksisitet for de enkelte stoffene 

og de retningslinjer for applikasjonsfaktorer som er fastsatt av EU for å etablere grenseverdier for 

ubetydelig økologisk skade. Prinsippet er at jo mindre man vet om stoffenes toksisitet i marint 

sediment, jo større applikasjonsfaktor brukes for å beregne sikre grenseverdier for økologiske 

effekter. Siden det foreligger svært få toksisitetsdata for marine sedimenter har man tatt 

utgangspunkt i toksisitetsdata fra tester på organismer i vann, fortrinnsvis saltvannsorganismer der 

tilstrekkelig data foreligger, og for øvrig data for ferskvannsorganismer. For de stoffene hvor 

toksisiteten er lite undersøkt vil applikasjonsfaktorene blir høye og grenseverdiene derfor bli svært 

konservative.  

 

Faktaboks 1. Toksisitetstester i Trinn 1 risikovurdering 

 

Porevannets toksisitet undersøkes ved bruk av 3 standardiserte tester som dekker tre 

ulike typer organismer:  

 

1. Veksthemmingstest med den marine kiselalgen Skeletonema costatum. Algenes 
veksthastighet måles i en fortynningsserie av porevannet i et sjøvannsbasert 
vekstmedium. Fra en responskurve som viser veksthastighet som funksjon av 
porevannsfortynning kan konsentrasjonen (i %) som gir 50 % hemming av algenes 
vekst (EC50) beregnes. Fra EC50 beregnes TU=100/EC50 for å få en enhet som er 
proporsjonal med toksisiteten.  

2. Dødelighetstest med den bentiske marine hoppekrepsen (copepoda) Tisbe 
battagliai. Testen gjennomføres på tilsvarende måte som algetesten på en 
fortynningsserie av porevannet. Konsentrasjonen (i %) som gir 50 % dødelighet 
(LC50) beregnes. TU regnes ut som 100/LC50. 

3. Dødelighetstest med larver av amerikansk østers Crassostrea gigas. Testen utføres 
på samme måte som hoppekrepstesten. 

 

Som minimum gjennomføres to av de tre testene. 

 

Sedimentekstrakt i et organisk løsningsmiddel undersøkes med DR CALUX in vitro 

biotest for å måle effekter av dioksiner og dioksinliknende stoffer. Testen anvender 

cellekulturer som eksponeres for ulike doser av det organiske ekstraktet. Resultatet 

angis som toksisitetsekvivalenter til dioksin (TEQ ng/kg), dvs som en konsentrasjon på 

linje med resultatene av kjemiske analyser. Dersom det ikke er mistanke om 

tilstedeværelse av dioksiner eller dioksinliknende stoffer kan denne testen sløyfes. 
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En formell fastsettelse av økologiske grenseverdier ut fra EU TGD vil derfor for mange nye og lite 

undersøkte stoffer lede til urealistisk lave verdier. Dels havner de i det konsentrasjonsområdet som 

betegnes som bakgrunnsnivå i norske kystfarvann; for noen blir de også liggende under deteksjons-

grensene man kan oppnå ved dagens analysemetoder. For at risikosystemet skal ha praktisk nytte 

har det derfor vært nødvendig å gå bort fra prinsippene i EU-TGD for flere av stoffene, ved å 

utelukke applikasjonsfaktorer, fastsette grenseverdi direkte i forhold til liknende stoffer eller 

stoffgrupper som er bedre undersøkt, eller ved oppjustering til praktisk analyserbart nivå. For disse 

stoffene vil grenseverdiene bli revidert etter hvert som datagrunnlaget bedres. Miljødirektoratets 

M-241/2014 viser hvordan grenseverdiene er beregnet for de enkelte stoffene og hvilke justeringer 

som er gjort i forhold til EU-TGD. 

 

Det understrekes at grenseverdiene for Trinn 1 i veilederen kun angir risiko for økologiske effekter 

av stoffene, ikke effekter på human helse. For enkelte stoffer er grenseverdiene for Trinn 1 så høye 

at sedimenter som tilfredsstiller disse likevel vil kunne utgjøre uakseptabel risiko for human helse i 

Trinn 2. Det er derfor nødvendig å gjennomføre Trinn 2 dersom risiko for human helse skal vurderes. 

 

Faktaboks 2 viser gangen i hvordan grenseverdiene for økologisk risiko er utledet. For nærmere 

detaljer henvises til Miljødirektoratets rapport M-241/2014. Faktaboks 3 viser de anbefalte 

grenseverdiene for Trinn 1. 

 

 

Faktaboks 2 Utledning av grenseverdier for økologisk risiko 

 

Grenseverdier baserer seg på en farlighetsvurdering av de ulike stoffene og forventet 

eksponering i miljøet. Siden det ennå foreligger svært få toksisitetsdata for forurensede 

sedimenter tas det utgangspunkt i toksisitetsdata fra akvatisk miljø som omregnes til 

sedimentkonsentrasjoner ved hjelp av fordelingskoeffisienter. Der toksikologiske data er 

ufullstendige anvendes applikasjonsfaktorer. Arbeidsgangen er illustrert i diagrammet 

nedenfor.  

 

 
 

For en del nye stoffer som man vet lite om, har det vært nødvendig å avvike fra denne 

prosessen for å unngå urealistisk lav grenseverdi. Dette er gjort enten ved å fjerne 

applikasjonsfaktorer, fastsette grenseverdien direkte på basis av grenseverdi for liknende 

kjente stoffer, eller justere grensen opp til praktisk analyserbart nivå (Miljødirektoratets 

rapport M-241/2014). 

Toksisitetsdata for ulike organismegrupper     
(vanligvis akvatiske data) 

Evt. applikasjonsfaktorer ved manglende toksisitetsdata  

Statistisk tolkning (beskyttelse av 95 % av organismene)

Akseptabel konsentrasjon i vann

Omregning til akseptabel sedimentkonsentrasjon ved 
hjelp av fordelingskoeffisient

Toksisitetsdata for ulike organismegrupper     
(vanligvis akvatiske data) 

Evt. applikasjonsfaktorer ved manglende toksisitetsdata  

Statistisk tolkning (beskyttelse av 95 % av organismene)

Akseptabel konsentrasjon i vann

Omregning til akseptabel sedimentkonsentrasjon ved 
hjelp av fordelingskoeffisient
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De fleste metaller forekommer naturlig i sedimentene, og de anbefalte grenseverdiene angir en 

maksimalt tillatt konsentrasjon inkludert den naturlige bakgrunnskonsentrasjonen. Øvre grense for 

bakgrunnskonsentrasjon tilsvarer grensen mellom Klasse I og II. Dersom pålitelige lokale 

bakgrunnskonsentrasjoner finnes, kan disse brukes i stedet. 

 

For de fleste organiske miljøgifter er det lite kunnskap om bakgrunnsverdier i vann og sediment, og 

bakgrunnskonsentrasjonen er forutsatt å være lik null. Bakgrunnsverdier er derfor ikke lagt inn i 

grenseverdiene for de organiske miljøgiftene. Grenseverdiene for organiske miljøgifter er beregnet 

som totalkonsentrasjoner ut fra likevektsfordeling mellom vann og sediment (definert ved 

fordelingskoeffisienten Kd), som er avhengig av stoffenes iboende egenskaper og sedimentets 

innhold av organisk karbon. I beregningene av grenseverdiene i Trinn 1 er innhold av organisk karbon 

satt lik 1 % som en konservativ verdi. Dersom målt % organisk karbon i sedimentet er en annen, bør 

Kd justeres som en del av Trinn 2 og 3 risikovurdering. Prosedyre for en slik normalisering er be-

skrevet i Faktaboks 10. 

 

Metylkvikksølv 

Det er ikke etablert en egen grenseverdi i sediment for metylkvikksølv. I større områder hvor tiltak 

skal gjennomføres, og det er påvist høye konsentrasjoner av kvikksølv, bør en Trinn 3 

risikovurdering gjennomføres for å kartlegge hvilken risiko metylkvikksølv utgjør. Det bør da 

gjennomføres målinger av metylkvikksølv i biota, og resultatene må vurderes opp mot grenseverdien 

i vannforskriften. De valgte tiltaksmetodene bør også vurderes opp mot potensiell risiko for 

spredning og nydannelse av metylkvikksølv. 

 

Total mengde hydrokarboner (THC) 

THC er ikke egen parameter siden giftvirkningen av THC er ansett dekket gjennom vurderingen av 

risiko fra PAH. 

 

PCB 

Grenseverdier i Trinn 1 er bare oppgitt for sum PCB7, ikke for hver enkelt kongener. Det samme 

gjelder klassifiseringen. Dette er fordi det kun finnes toksisitetsdata for et fåtall kongenerer.  

 

PAH 

Grenseverdier er oppgitt både for enkeltstoffer og for sum PAH16. Ved vurdering av risiko og 

overskridelse av grenseverdien skal dette vurderes for enkeltforbindelser og ikke for sum PAH16.       

I større områder hvor tiltak utredes og det er påvist høye konsentrasjoner av PAH, bør det 

gjennomføres en Trinn 3 risikovurdering for å kartlegge hvilken risiko enkeltforbindelsene utgjør. 

Dette er viktig for å sikre at lokale forhold som for eksempel biotilgjengelighet blir vurdert. 

 

Dioksiner og dioksinlignende stoffer 

Både DR CALUX-testen og kjemisk analyse av dioksiner og dioksinlignende forbindelser resulterer i 

angivelse av konsentrasjon (som toksisitetsekvivalenter). Siden DR CALUX-testen dekker alle de 

dioksinliknende miljøgiftene, ikke bare de som man får i en dioksinanalyse, er den ansett som godt 

egnet for en Trinn 1 vurdering av områder der det ikke er spesiell grunn til å mistenke at det er et 

dioksinproblem. Grenseverdi for direkte kjemisk analyse av dioksiner er derfor ikke tatt med i 

grenseverdiene for Trinn 1. 

 

Tributyltinn (TBT) og Trifenyltinn (TFT) 

TBT og TFT utgjør et spesifikt problem i risikovurderingen. Det er godt grunnlag for å si at TBT og 

TFT er meget giftig overfor flere typer marine organismer, og grenseverdien for økologiske effekter  
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er derfor satt så lavt som 0,002 resp. 0,036 µg/kg i sediment (Miljødirektoratets Veileder 02:2013 

Klassifisering av miljøtilstand i vann). Så lave verdier er nesten umulig å analysere, og siden stoffet 

bare er moderat nedbrytbart i sediment vil man omtrent overalt få overskridelse. Mye tyder også på 

at man ennå ikke har kontroll over kildene til TBT og TFT i det marine miljøet og det er derfor i 

svært mange tilfeller liten nytte i å gjennomføre sedimenttiltak bare på grunn av TBT eller TFT. 

Grenseverdien i Trinn 1 på 35 µg TBT/kg beholdes derfor inntil videre, selv om dette avviker fra 

grensen mellom Klasse II og III i klassifiseringssystemet (5 µg TBT/kg og 5 µg TFT/kg). Grenseverdien 

på 35 µg/kg vil likevel sikre at minst 75 % av aktive og nedlagte norske skipsverft vil måtte gå videre 

til Trinn 2 alene pga. TBT eller TFT (Miljødirektoratets Veileder 02:2013 Klassifisering av 

miljøtilstand i vann).  

 

Beregnet porevannskonsentrasjon sammenlignet med PNEC 

For enkelte av stoffene vil regnearket kunne vise at et sediment som akkurat tilfredsstiller 

grenseverdiene i Trinn 1 likevel gir en teoretisk porevannskonsentrasjon som overskrider 

grenseverdiene i vann i Trinn 2 (PNECw) for de samme stoffene. I slike tilfeller bør resultatene fra 

Trinn 2, ikke Trinn 1, være styrende for risikovurderingen. 
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Faktaboks 3 Grenseverdier for Trinn 1 (dekker kun økologisk risiko)  

 

Alle konsentrasjoner er angitt på tørrvektbasis.  

 

Stoff CAS nr. 
Grenseverdi = Grense 

Klasse II/III 

Metaller   mg/kg 

Arsen 7440-38-2 18 

Bly 7439-92-1 150 

Kadmium 7440-43-9 2,5 

Kobber 7440-50-8 84 

Krom totalt (III + VI) 7440-47-3 660 

Kvikksølv 7439-97-6 0,52 

Nikkel 7440-02-0 42 

Sink 7440-66-6 139 

   

PAH  µg/kg 

Naftalen 91-20-3 27 

Acenaftylen 208-96-8 33 

Acenaften 83-32-9 96 

Fluoren 86-73-7 150 

Fenantren 85-01-8 780 

Antracen 120-12-7 4,6 

Fluoranten 206-44-0 400 

Pyren 129-00-0 84 

Benzo(a)antracen 56-55-3 60 

Krysen 218-01-9 280 

Benzo(b)fluoranten 205-99-2 140 

Benzo(k)fluoranten 207-08-9 135 

Benzo(a)pyren 50-32-8 183 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5 63 

Dibenzo(a,h)antracen 53-70-3 27 

Benzo(ghi)perylen 191-24-2 84 

Sum PAH16   2000 

   

Andre organiske  µg/kg 

DDT se fotnote A 15 

Tributyltinn (TBT-ion, fotnote B) 688-73-3; 366643-28-4 35 

Lindan 608-73-1 0,074 

A. DDT sum er 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophenyl) ethane (CAS number 50-29-3; EU number 200-024-3); 

1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl) ethane (CAS number 789-02-6; EU Number 212-332-5); 

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophenyl) ethylene (CAS number 72-55-9; EU Number 200-784-6); og 1,1-dichloro-

2,2 bis (p-chlorophenyl) ethane (CAS number 72-54-8; EU Number 200-783-0)  

B. Forvaltningsbasert grense som ikke er sammenfallende med grense mellom Klasse II/III (5 µg/kg). 
 

Fortsetter 
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Faktaboks 3 (fort.) Grenseverdier for Trinn 1 (dekker kun økologisk risiko)  

 

Alle konsentrasjoner er angitt på tørrvektbasis.  

Stoff CAS nr. 
Grenseverdi = Grense Klasse 

II/III 

Andre organiske  µg/kg 

Heksaklorbenzen 118-74-1 17 

Pentaklorbenzen 608-93-5 400 

Triklorbenzen 12002-48-1 5,6 

Hexaklorbutadien 87-68-3 49 

Pentaklorfenol 87-86-5 14 

Oktylfenol 140-66-9 (1806-26-4) 0,27 

Nonylfenol 84852-15-3 16 

Bisfenol A 80-05-7 1,1 

Tetrabrombisfenol A 79-94-7 108 

Pentabromdifenyleter (sum BDE 28, 
47, 99, 100, 153 og 154) 

32534-81-9 62 

Heksabromcyclododekan se fotnote C 34 

Perfluorert oktylsulfonat (PFOS) 1763-23-1 0,23 

Diuron 330-54-1 0,71 

Irgarol 28159-98-0 0,036 

PCB7 (sum PCB 28, 52, 101, 118, 
138, 153 og 180) 

1336-36-3 4,1 

Trifenyltin 
892-20-6, 900-95-8, 76-

87-9, 639-58-7 
35 

Dodecylfenol med isomere 121158-58-5, 27193-86-8 4,4 

Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 10000 

Perfluoroktansyre (PFOA) 3825-26-1. flere 71 

C10-13 kloralkaner 85535-84-8 800 

Klorparafiner (mellomkjedete) 85535-85-9 4600 

Dioksiner og dioksinlignende 
forbindelser (sum TEQ) 

se fotnote D 0,00086 

dekametylsyklopentasiloksan (D5) 541-02-6 44 

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP, 
fosfororganisk flammehemmer) 

115-96-8 72 

Diflubenzuron 35367-38-5 0,2 

Teflubenzuron 83121-18-0 0,0004 

Triklosan 3380-34-5 9,3 

Alaklor 15972-60-8 0,3 

Klorfenvinfos 470-90-6 0,5 

Klorpyrifos 2921-88-2 1,3 

Endosulfan 115-29-7 0,073 

Trifluralin 1582-09-8 1600 

   

Toksisitetstester   

Porevann Skeletonema TU < 1,0 

 Tisbe TU < 1,0 

 Crassostrea TU < 1,0 

Org. Ekstrakt DR CALUX TEQ < 50 ng/kg 

C. Sum 1,3,5,7,9,11-Hexabromocyclododecane (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- Hexabromocyclododecane (CAS 

3194-55-6), α-Hexabromocyclododecane (CAS 134237-50-6), β-Hexabromocyclododecane (CAS 134237-51-7) og 

γ- Hexabromocyclododecane (CAS 134237-52-8) 

D. Dibenzodioksiner, dibenzofuraner og dioksin lignende PCB forbindelser (DL-PCBs), se fotnote 9 i Annex I i 

Directive 2013/39/EU priority substances in the field of water policy. TEQ: toksisitetsekvivalenter i henhold til 

World Health Organisation 2005 "Toxic Equivalence Factors". 
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3.4 Resultatvurdering og konklusjoner 

3.4.1 Friskmelding av området 

Resultatene av analysene sammenlignes med grenseverdiene som er gitt i Faktaboks 3. Ved 

sammenlikning med grenseverdiene er det gjennomsnittsnivåene av miljøgiftene som bør være i 

fokus, ikke nivået fra den mest forurensede stasjonen (maksimumsnivå). Dette er fordi det er 

områdets samlede risiko man vurderer, ikke bare risiko fra et enkelt prøvetakingspunkt. For 

analyseresultater under deteksjonsgrensen bør man for å være på den sikre siden sette inn 

halvparten av deteksjonsgrensen i regnearket som aktuell konsentrasjon.  

 

Sedimentene ansees å utgjøre en akseptabel risiko og kan ”friskmeldes” dersom: 

 

 Gjennomsnittskonsentrasjon for hver miljøgift over alle prøvene (minst 5) er lavere enn 

grenseverdien for Trinn 1, og ingen enkeltkonsentrasjon er høyere enn den høyeste av: 

o 2 x grenseverdien,  

o grensen mellom klasse III og IV for stoffet.  

 Toksisiteten av sedimentet tilfredsstiller grenseverdiene for alle testene. 

 

Dersom analyseresultatene viser at overskridelsen åpenbart kun er knyttet til en eller noen få av 

stasjonene, bør man vurdere om det er aktuelt å identifisere en avgrenset del av området som 

forurenset (en «hotspot»), mens resten ”friskmeldes”. Dette krever at man har analysert de samme 

stoffene på alle stasjonene. Med det antall stasjoner som risikoveilederen krever, vil man bare 

kunne gjøre en grov geografisk avgrensing av slike delområder. Ofte vil det være behov for 

supplerende prøvetaking for at avgrensningen kan gjøres med tilstrekkelig grad av sikkerhet. Før 

man går videre med dette, bør man derfor vurdere om det vil være praktisk og lønnsomt å 

gjennomføre tiltak bare på et avgrenset område.  

 

Dersom variasjonen i konsentrasjonene mellom prøvene viser at forholdet mellom medianverdien og 

den høyest observerte verdien, er mindre enn 2 viser dette at forurensningsgraden er rimelig 

homogen over alle stasjonene, og godt representert ved gjennomsnittskonsentrasjonen. Den høyeste 

konsentrasjonen gir i så fall ikke indikasjon på at det finnes noen ”hotspot” i sedimentene og 

utvidet prøvetaking i samme område vil dermed heller ikke endre utfallet av risikovurderingen 

nevneverdig. 

 

Det understrekes igjen at Trinn 1 bare omhandler økologisk risiko. Dersom miljømål for et område 

omfatter human helse, eller det av andre grunner er ønskelig å gjennomføre en risikovurdering 

knyttet til human helse, må Trinn 2 gjennomføres, selv om området kan friskmeldes mht økologisk 

risiko etter Trinn 1. 
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4. Risikovurdering Trinn 2 

4.1 Generelt 

Trinn 2 har som mål å bedømme om risikoen for miljø- og helsemessig skade fra et sediment er 

akseptabel eller ikke. I Trinn 2 bedømmes den risikoen sedimentene utgjør i forhold til miljømål og 

tilhørende akseptkriterier for et område. Veiledningen dekker tre uavhengige vurderinger som 

samsvarer med Miljødirektoratets tre ambisjonsnivåer for den miljøkvalitet det kan være ønskelig å 

oppnå:  

 

2A. Risiko for spredning vurderes ut fra beregnet miljøgifttransport fra sediment til vannmassene 

via diffusjon og bioturbasjon, oppvirvling primært som følge av skipstrafikk og opptak i organismer 

og spredning gjennom næringskjeden.  

 

2B. Risiko for human helse vurderes ut fra aktuelle transportveier til mennesker etter hvordan et 

sedimentområde brukes: havnevirksomhet, rekreasjon, fangst av sjømat, osv. Den viktigste 

eksponeringsveien er via konsum av fisk og skalldyr, men inntak av og kontakt med sediment og 

vann er også tatt med der det kan ha betydning ved rekreasjon og bading.  

 

2C. Risiko for effekter på økosystemet vurderes ut fra beregnede konsentrasjoner av miljøgifter 

som organismer i vann og sediment eksponeres for sammenlignet med relevante grenseverdier for 

effekter. Resultatene av toksisitetstestene fra Trinn 1 og helsedimenttesten i Trinn 2 legges også til 

grunn. 

 

De aktuelle transportveiene fra sedimentet er forenklet vist i Figur 5. Forenklet mønster for 

spredning av miljøgifter fra sediment til de øvrige deler av økosystemet.. I Trinn 2 gjøres 

beregninger for å anslå betydningen av disse transportveiene. Veilederen foreslår å anta typiske 

verdier for målestørrelser, konstanter og koeffisienter som inngår i beregningene (kalt 

sjablongverdier), men dersom pålitelige lokale verdier finnes bør disse brukes. Faktaboks 4 gir en 

oversikt over nødvendige data for å utføre beregningene i Trinn 2 og annen viktig informasjon som 

kan brukes i tolkningen av resultatene fra Trinn 2.  

 

Trinn 2 krever også at det gjennomføres en test på toksisitet av sedimentet overfor 

sedimentlevende dyr (helsediment test). Man kan velge mellom test på fjæremarken Arenicola 

marina eller krepsdyret Corophium volutator. Testen registrerer både atferd og overlevelse hos 

forsøksdyra etter eksponeringen. En dødelighet på over 20 % regnes som signifikant og er satt som 

grense for uakseptabel risiko. 

 

Det vil normalt være tilstrekkelig å gjennomføre testene på en samleprøve av sediment fra hele 

sedimentområdet (gir en gjennomsnittlig toksisitet og bioakkumulering). I større områder kan en 

lokal differensiering av sedimenttoksisitet være nyttig grunnlag for å avgrense delområder for 

tiltak. Testen er beskrevet i Vedlegg VIII.4. 

 

For sedimentområder der det bare er TBT eller TFT og ingen andre stoffer som overskrider 

grenseverdien i Trinn 1, gjennomføres en Trinn 2- vurdering som normalt, men ved tolkningen 

legges vekten på eventuell helserisiko, og spesielt der spesifikke miljømål er knyttet til human 

helse. Grunnen er at den reelle grenseverdien for økologiske effekter av TBT og TFT i vann og 
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sediment er så lav at man a priori kan regne med at risikoen for økologisk skade er uakseptabel for 

alle sedimentområder som går videre til Trinn 2. En økologisk risikovurdering basert på 

konsentrasjoner av TBT eller TFT alene blir derfor ikke noe egnet praktisk verktøy for å skille 

mellom områder som skal gå videre til tiltaksplanlegging. Dette er likevel ikke til hinder for at 

områder som utpeker seg med særskilt høye forekomster av TBT eller TFT kan bli vurdert for tiltak.  

 

Tolkningen av resultatene Fra Trinn 2 skal gjøre det mulig å skille sedimentområdene som utgjør 

akseptabel risiko (tiltak ikke nødvendig) fra de som det må planlegges tiltak for. Uakseptabel risiko 

fører ikke nødvendigvis til at tiltak må gjøres, men som minimum at tiltak vurderes. I denne 

vurderingen vil det også være behov for å veie risikoen fra sedimentene opp mot risikoen fra andre 

potensielle forurensningskilder.  

 

Før tiltaksplanlegging kan det være ønskelig å bedre den lokale forankringen av beregningene i 

Trinn 2. Ved å bruke målestørrelser, konstanter og koeffisienter som er spesifikke for et bestemt 

tiltaksområde i stedet for de foreslåtte sjablongverdiene, kan man oppnå en mer realistisk (og 

sannsynligvis mindre konservativ) risikovurdering. Slike forbedringer i beregningsgrunnlaget utgjør 

Trinn 3 i risikovurderingen (se kapittel 5).  

 

Regneverktøyet i Excel-format dekker gjennomføringen av Trinn 1 og 2. Regnearket dekker 

formelverket, konstanter og sjablongverdier gitt i faktaboksene i veilederen, samt grenseverdier og 

stoffdata. Regnearkets struktur er vist i tekstboksen på neste side.  
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Oversikt over regnearkets struktur 
 
Regnearket er utarbeidet for å kunne utføre regneoperasjonene i henhold til risikoveilederen. I 
tillegg gir regnearket sammenligninger med gitte grenseverdier i veilederen. Regnearket skal 
også sørge for at beregningsgrunnlaget synliggjøres.  
Nedenfor følger en kort forklaring om funksjonen til de ulike arkene. Grønne ark angir ark hvor 
brukeren skal legge inn data, gule ark angir beregninger som utføres, og blå ark angir 
resultatarket. Grå ark inneholder stoffdata.  

 

 

1 c. Konsentrasjoner sjøvann

1 d. Konsentrasjoner porevann

1 e. Vevskonsentrasjon i bunnfauna

1 f. Vevskonsentrasjon i fisk

1 a. Stedsspesifikke data

I dette arket skal målte porevannskonsentrasjoner legges inn. Legg også inn navn på prøvene. Basert 
på det som legges inn, beregnes antall prøver, snittkonsentrasjon, maksimumskonsentrasjon og 

fordelingskoeffisient (Kd) for hvert stoff. Verdiene benyttes videre av regnearket. Dersom det ikke er 

målt porevannskonsentrasjoner, beregner regnearket verdier ut i fra sedimentkonsentrasjon og 
fordelingskoeffsienter. 

Dette arket viser hva spredningen blir ut i fra de konsentrasjoner og stedsspesifikke data som brukeren 
har lagt inn. Det er i alt tre spredningsmekanismer som kan være aktuelle: spredning som følge av 

biodiffusjon (Fdiff), spredning som følge av oppvirvling fra skip (Fskip) og spredning som følge av 

transport via organismer (Forg). Ftot angir summen av de tre spredningsmekanismene. Regnearket 

beregner maksverdier og snitt-verdier for spredning, samt tiden det vil ta å tømme det bioaktive 

sedimentlaget for det gitt stoffet (ttom). Resultatene oppsummeres i ark 4. I tillegg viser arket prosentvis 

fordeling mellom de ulike spredningsmekanismene, slik at man raskt ser hvilken mekanisme som 
dominerer. Det skal ikke legges inn tall i dette arket

Dette arket beregner stedsspesifikke fordelingskoeffisienter (Kd) dersom målt porevannskonsentrasjon 

er lagt inn i regnearket. Dersom det ikke er målt porevannskonsentrasjoner, benyttes Kd lik standard 

eventuelt justert for innholdet av TOC (må legges inn i ark 1a). Det skal ikke legges inn tall i dette 
arket.

Dette arket beregner hva spredningen vil være dersom sedimentene tilfredsstiller grenseverdi for trinn 

1. Antall skipsanløp (Nskip) fra ark 1a er det eneste som ikke er standardverdi i denne utregningen. 

Resultatet benyttes i resultatark 4 for sammenligning med beregnet spredning basert på 
sedimentkonsentrasjoner som er lagt inn i ark 1b. Det skal ikke legges inn tall i dette arket.

2a. Mellomberegning

1 b. Konsentrasjoner sediment

1g . Økotoksisitet

Dette arket gir brukeren muligheten til å legge inn stedsspesifikke data for lokaliteten som skal risiko-
vurderes. Det foreligger sjablongverdier for de fleste parametrene, men i kolonnen "anvendt verdi" kan 
man legge inn andre verdier. Dette må i tilfelle begrunnes i kommentarfeltet. Nb! Korreksjonsfaktoren 
(celle C15), kan ikke endres. Denne sørger for riktig benevning for spredning som følge av bio-
diffusjon.

I dette arket skal målte sedimentkonsentrasjoner legges inn. Legg også inn navn på prøvene. Basert på 
det som legges inn, beregnes antall prøver, snittkonsentrasjon og maksimumskonsentrasjon for hvert 
stoff. Disse verdiene benyttes videre av regnearket. I tillegg beregnes forholdet mellom høyeste verdi 
og medianverdi for hver av stoffene det er lagt inn konsentrasjoner for. Dersom forholdet er lavere enn 
2, tyder det på at datasettet gir en god beskrivelse av området og at det ikke skiller seg ut en prøve som 
kunne indikere en "hotspot".

I dette arket skal resultater fra økotokstestene legges inn. Navn på prøvene kan også legges inn. Basert 
på det som legges inn, genereres en resultattabell i ark 4 som sammenligner resultater med 
grenseverdier for trinn 1. 

3a. Beregnet spredning

Dette arket inneholder diverse mellomberegninger som må til for å beregne spredning og human 
helserisiko. Her kan du blant annet finne hva sjøvannskonsentrasjonen basert på Faktaboks 9 i 
veilederen blir, hvilken porevannskonsentrasjon som benyttes og hvordan innholdet av organisk karbon 
påvirker fordelingskoeffsisentene. Det skal ikke legges inn tall i dette arket.

I dette arket skal målte vevskonsentrasjoner i bunnfauna (Cbio) legges inn. Legg også inn navn på 

prøvene. Basert på det som legges inn, beregnes antall prøver, snittkonsentrasjon og 

maksimumskonsentrasjon for hvert stoff. Verdiene benyttes videre av regnearket. Dersom Cbio ikke er 

målt, beregner regnearket konsentrasjonen ut i fra sedimentkonsentrasjon, biokonsentrasjonsfaktor 
vann/fisk og fordelingskoeffisienter.

I dette arket skal målte sjøvannskonsentrasjoner legges inn. Legg også inn navn på prøvene. Basert på 
det som legges inn, beregnes antall prøver, snittkonsentrasjon og maksimumskonsentrasjon for hvert 
stoff. Verdiene benyttes videre av regnearket. Dersom det ikke er målt sjøvannskonsentrasjoner, vil 
regnearket benytte beregnet sjøvannskonsentrasjon jamfør Faktaboks 9 i veilederen (dersom de 
nødvendige inngangsparametrene finnes) eller målte eller beregnede porevannskonsentrasjoner.

I dette arket skal målte vevskonsentrasjoner i fisk (Cf isk) legges inn. Legg også inn navn på prøvene. 

Basert på det som legges inn, beregnes antall prøver, snittkonsentrasjon og maksimumskonsentrasjon 

for hvert stoff. Verdiene benyttes videre av regnearket. Dersom Cf isk ikke er målt, benytter regnearket 

målt eller beregnet vevskonsentrasjon i bunnfauna (Cbio), se forklaring til ark 1e.

2c. Beregnet tillatt spredning

2b. Beregnet stedsspesifikk Kd
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Faktaboks 4. Informasjonsbehov for gjennomføring av Trinn 2 

 

Nødvendig informasjon for å gjennomføre Trinn 2 er uthevet (se også regnearket del 1a). 

Øvrig øvrige punkter brukes ikke i beregningene, men kan være nyttig for en bedre tolkning 

av resultatene og forståelse av de lokale forhold og vil ofte inngå i Trinn 3.  

Fysiske forhold: 

 vanndyp (fra kart, brukes til potensial for oppvirvling, volumberegninger) 

 bunnareal (fra kart, brukes for beregninger av samlet fluks, volumberegninger) 

 bunnareal grunnere enn 20 m (beregning av oppvirvling fra skipspropeller) 

 kornfordeling (måles og brukes for beregning av oppvirvling) 

 oppholdstid av vannet i bassenget (beregnes, brukes til beregning av 
miljøgiftkonsentrasjoner i vannet og risiko for økologiske effekter) 

 skipstrafikksdata (innhentes, lengde, dyp og posisjon for navigasjonsruter, totalt 
sedimentareal <20 m påvirket av skipsfarten, anløpshyppighet)  

 vanninnhold i sedimentet (måles, brukes til porevannsmengde, oppvirvling) 

 skjærstyrke (måles, tolkning av oppvirvling) 
 strømforhold ved bunnen (måles, videre spredning av miljøgifter fra sedimentet) 

 pågående anleggsarbeid (data innhentes) 

 areal av eventuell hardbunn innenfor sedimentområdet (kartlegges evt. visuelt, vurdering 
av reell spredning til vannmassene) 

Kjemiske forhold: 

 miljøgifter i sediment (måles i Trinn 1)  

 organisk innhold i sediment (måles, justering av fordelingskoeffisienter og tolkning av 
resultater) 

 miljøgifter i porevannet (beregnes evt. måles (Trinn 3), inngår i fluksberegningene av 
biodiffusjon og transport via organismer) 

 miljøgifter i sjøvannet (beregnes evt. måles (Trinn 3)), vurdering av om beregnet bidrag 
fra sedimentene er realistisk samt av humaneksponering ved bading) 

 oksygenforhold i bunnvann (måles, tolkning av mobilitet til metaller og av økologiske 
effekter),  

 redoksforhold i sedimentene (måles, tolkning av mobilitet til metaller og økologiske 
effekter)   

 sedimentrespirasjon (fra litteratur, inngangsdata for beregning av transport i 
næringskjeden) 

 sedimentasjon av organisk materiale (måles, revidert beregning av transport i 
næringskjeden  

Biologiske forhold: 

 toksisitetstester (måles i Trinn 1) 

 helsedimenttest (måles i Trinn 2) 

 bunnfaunasammensetning (måles, tolkning av bioturbasjonsintensitet og økologiske 
effekter) 

 forekomst av fisk og skalldyr egnet for konsum (data innhentes/måles, tolkning av risiko 
for human helse) 

 miljøgifter i sjømat (måles, vurdering av hva bidraget fra sedimentene kan bety) 

 kartlegging av spesielt verdifulle eller sårbare bestander (data innhentes, tolkning av 
økologiske effekters betydning) 

 

Sosioøkonomiske forhold 

 fangst av fisk og skalldyr for konsum (data innhentes, risiko for human helse) 

 nåværende og ønsket arealbruk (data innhentes, vurdering av mål for eventuelle tiltak) 
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4.2 Vurdering av risiko for spredning av
miljøgifter (Trinn 2A)

I Trinn 2 gjennomføres enkle beregninger av hastighet av miljøgifttransport (fluks) fra sedimentet til

øvrige deler av økosystemet. Transportvegene er forenklet illustrert i Figur 5. I risikovurderingen

brukes beregnet transport og de resulterende konsentrasjoner i ulike medier til å bedømme graden

av spredning og konsekvenser for miljø og human helse. Transporten av miljøgifter fra sedimentet

angis både som fluks pr kvadratmeter og som årlig transport fra hele sedimentarealet. Prosesser og

beregning av miljøgifttransport fra sedimentet til vannmassene er nærmere beskrevet i kapittel

4.2.1 – 4.2.3.

Figur 5. Forenklet mønster for spredning av miljøgifter fra sediment til de øvrige deler av økosystemet.

4.2.1 Transport av oppløste stoffer fra porevannet

Diffusjon

Dette er en fysisk prosess som resulterer i utjevning av konsentrasjonsforskjeller uten innflytelse av

strøm eller turbulens. I risikosammenheng er det utjevning mellom konsentrasjoner i porevannet i

sedimentet og vannet over bunnen som er av betydning. Diffusjonen leder til en kontinuerlig svak

transport av kjemikalier fra porevannet til bunnvannet.

Adveksjon

Dette er en transport av porevann til vannet over drevet av svake strømmer gjennom sedimentet.

Dersom det er liten grunnvannstransport gjennom sedimentlaget vil adveksjonen være ubetydelig.

Biodiffusjon

Dette er en forsterket diffusjon i øvre del av sedimentet ved at bunnlevende dyr enten rører om

sedimentet og bringer nytt porevann til overflaten, eller at de pumper vann fra sedimentet og ut

som ledd i respirasjon og fødeopptak. Denne biologiske aktiviteten (bioturbasjonen) fører til en

blanding av adveksjon og diffusjon kalt biodiffusjon som er anslagsvis 10 ganger mer intens enn den

rene fysiske diffusjonen i et naturlig sediment. Under anoksiske forhold i sedimentet vil vil det være

liten eller ingen bioturbasjon og i praksis ingen forskjell mellom fysisk diffusjon og biodiffusjon.

Beregning utføres som vist i Faktaboks 5.
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4.2.2 Transport av stoffer som er bundet til sedimentpartikler 

 

Oppvirvling/erosjon 

Dette er transport av miljøgifter på sedimentpartikler som virvles opp i vannmassene pga. omrøring 

av bunnvannet. Partikler i leirfraksjonen (≤ 2µm) regnes for å bidra mest til transport av 

partikkelbundne miljøgifter og er også den fraksjon av bunnsedimentet som holder seg lengst i 

vannmassene etter oppvirvling. I risikosammenheng er oppvirvling under skipsmanøvrering den 

viktigste transportmekanismen (Faktaboks 6). I risikoveilederen regnes at propellgenerert erosjon 

bare forekommer ved vanndyp grunnere enn 20 m. Det finnes lite systematisk informasjon om 

effekten av vannjet i forhold til propeller. Mye tyder på at vannjet under manøvrering i 

havneområder kan forårsake kraftigere erosjon enn propeller ved samme båtstørrelse og til større 

dyp, men antakelig over et mindre areal. Inntil man får bedre grunnlag for å estimere effekter av 

vannjet anbefales det derfor at man i risikosammenheng klassifiserer passasjerbåter og bilferger 

med vannjet som store propelldrevne båter i en stor havn (Faktaboks 6) og beregner erosjonen 

deretter.  

 

Faktaboks 5 Beregning av transport via biodiffusjon 

 

Spredning ved biodiffusjon (Fdiff) beregnes som angitt i ligningen nedenfor. Dersom det 

ikke foreligger måledata brukes sjablongverdiene angitt i parentes.  

 

81015,3 



x

C
Da

n
F pv

Sdiff


 

 

Fdiff = biodiffusjon (mg/m2/år) 

n = porøsitet (0,7) 

 = tortuositet (krunglingsfaktor, 3) 

a = faktor som diffusjonshastigheten økes med pga. bioturbasjon (10) 

DS = molekylærdiffusjonskoeffisient (cm2/s, stoffavhengig, vedlegg I) 

Cpv = porevannskonsentrasjon (mg/l, Cpv = Csed [mg/kg]/Kd eller måles, se faktaboks 10)  

x = diffusjonslengde (1 cm) 
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4.2.3 Transport av miljøgifter gjennom næringskjeden 

 

I tillegg til direkte transport via fysiske prosesser vil miljøgifter kunne transporteres ut fra 

sedimentet ved at de tas opp i bunnlevende dyr som spises av fisk og andre dyr. For noen stoffer vil 

det kunne skje en oppkonsentrering oppover i næringskjeden (biomagnifisering). Beregning utføres 

som vist i Faktaboks 7. For nærmere informasjon henvises til vedlegg X 

Faktaboks 6 Beregning av sedimenttransport generert av propelloppvirvling 

 

Sedimenter som ligger på vanndyp grunnere enn ca 20 m kan spres som følge av propelloppvirvling. 

Spredning som følge av propelloppvirvling fra skip (Fskip) beregnes ut fra antall skipsanløp pr. år og 

et estimat av oppvirvlet mengde sediment. Beregningene gjøres for hvert stoff. 

 

 
skip

suspløstsedsedskip
skip A

ffCmN
F




2
 

 

Fskip = spredning som følge av skipstrafikk (mg/m2/år) 

2 = multiplikasjonsfaktor som dekker anløp pluss avgang av båten 

Nskip  = antall skipsanløp pr. år (havnemyndigheter) 

Csed  = sedimentkonsentrasjon innenfor Askip (mg/kg t.v., måles) 

f løst  = fraksjon løst, den delen av sedimentinnholdet som kan løse seg opp etter oppvirvling 

(10/Kd, stoffavhengig (Vedlegg I) eller fra utlekkingstest ved L/S=10, Vedlegg VIII) 

f susp  = fraksjon suspendert (sedimentfraksjon < 2µm, måles) 

Askip  = totalt sedimentareal < 20 m dyp (<15 m der det kun er trafikk med mindre fartøyer) som 

påvirkes av skipstrafikken (m2, anslås på basis av trafikkmønster, er uavhengig av antall 

anløp).  

msed  = mengde oppvirvlet finfraksjon sediment i tørrvekt (kg pr. anløp en veg; tabell nedenfor). 

 

Sjablongverdier for mengde (msed, kg) oppvirvlet finfraksjon sediment pr anløp er gitt i tabellen 

nedenfor. Den er basert på en standard trasélengde <20 m dyp på 120 m. Før msed settes inn i 

formelen for Fskip, må sjablongverdien multipliseres med reell trasélengde (T i meter) og divideres 

med 120 (gjøres av regnearket). Sedimenttype skal velges ut fra målt kornfordeling. 
 

120

Tm
m oppvirvlet

sed


  

 

T  = trasélengde (m, sjablongverdien er 120 m) 

 

Oppvirvlet mengde (moppvirvlet) Havnekategori 

Sedimenttype Stor havn 1) Industrihavn 2) Småbåthavn 

Silt og leire 2000 1000 150 

Sand 200 100 15 

Grus og stein 20 10 1 
1) ferger, cruiseskip, taubåter, m.m. 
2) lastebåter, supplybåter, m.m. 

 

For en mer nyansert beregning av oppvirvling fra ulike typer skip henvises til vedlegg IX.  
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4.2.4 Beregning av spredning i Trinn 2 

 

Ligningene ifølge faktaboks 5 – 7 gir grunnlag for å beregne total transport av miljøgifter ut fra 

sedimentet (faktaboks 8). Fra dette beregner man sedimentenes bidrag til miljøgiftkonsentrasjoner 

i vannmassene over sedimentet (Faktaboks 9) og i biota/fisk, som er grunnlaget for å vurdere risiko 

for effekter på økosystemet og human helse som skyldes sedimentet. Fordelingskoeffisientene som 

inngår i beregningene er gitt i Vedlegg I. Det er også mulig å bruke målte koeffisienter fra det 

aktuelle sedimentet. Hvordan dette gjøres, er beskrevet i Faktaboks 10.  

 

Det kan være nyttig å kontrollere om beregningsresultatene er sannsynlige. Måter å gjøre dette på 

er skissert i Faktaboks 11. 

 

 

Faktaboks 7. Beregning av transport via organismer 

 

Spredning som følge av opptak i organismer og predasjon (Forg) kan beregnes ut fra 

vevskonsentrasjon av miljøgifter i potensielle byttedyr (Cbio) og et estimat av hvor mye av 

denne bunndyrbiomassen som spises av predatorene. Beregningene forutsetter at 

bunndyrbiomassen er tilnærmet konstant over tid. Dersom det ikke foreligger måledata 

brukes sjablongverdiene angitt i parentes (vedlegg VII). 

 

   1000
11  respsed

cbio

bio
org OCdOC

OC

C
F  

 

Forg  = spredning som følge av opptak i organismer (mg/m2/år) 

Cbio  = vevskonsentrasjon i bunnfauna (mg/kg t.v., måles eller beregnes) 

OCcbio  = mengde organisk karbon i bunnfauna biomasse (0,25 g/g t.v.) 

OCsed  = tilførsel av organisk karbon til sedimentet utenfra (200 g/m2/år) 

d  = fraksjon av organisk karbon som ikke omsettes (0,47 g/g) 

OCresp  = organisk karbon omsatt (respirert) i sedimentet (31 g/m2/år) 

 

Dersom det ikke foreligger målte vevskonsentrasjoner i bunnfauna kan denne beregnes som 

følger. 

d

fisksed
bio K

BCFC
C

5
  

 

Cbio  = vevskonsentrasjon i bunnfauna (mg/kg t.v.) 

Csed  = konsentrasjon i sediment (mg/kg t.v., måles) 

BCFfisk  = biokonsentrasjonsfaktor vann/fisk (l/kg v.v., stoffavhengig, vedlegg I) 

Kd  = fordelingskoeffisient sediment/vann (l/kg, stoffavhengig, vedlegg I, kan justeres 

for innhold av organisk karbon, faktaboks 10) 

5  = En faktor som brukes for å konvertere BCFfisk som er på våtvektsbasis til Cbio på 

tørrvektsbasis. Faktoren baserer seg på at tørrvekt av biologisk materiale typisk er 

1/5 av våtvekt. 
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Faktaboks 8. Beregning av total miljøgiftfluks og årlig transport fra sedimentet 

 

Miljøgiftfluksen og årlig transport av miljøgifter fra sedimentet skal beregnes separat for 

hvert delområde. 

 

Total fluks av et stoff ut av sedimentet F (uttrykt som mg/m2/år) estimeres som: 

 

orgskipdiffskiptot FFFF ,  

orgdiffskipsedtot FFF ,  

 

Ftot, skip = total miljøgiftfluks fra sedimentarealet påvirket av skip (mg/m2/år) 

Ftot, sed-skip = total miljøgiftfluks fra sedimentarealet ikke påvirket av skip (mg/m2/år) 

Fdiff  = fluks som følge av biodiffusjon (mg/m2/år) 

Fskip = fluks som følge av skipsoppvirvling (mg/m2/år) 

Forg  = fluks som følge av opptak i organismer (mg/m2/år) 

 

For å vurdere den samlede fluksen av miljøgifter må man skille mellom områder som er 

påvirket av skipsaktiviteten (Askip) og områder som ikke er påvirket av skipsaktivitet (Ased-

Askip, se kapittel 2.4). Beregningen gjøres derfor separat for de to sedimentarealene vist i 

Figur 4. 

 

Årlig transport av miljøgifter 

I en tiltaksvurdering kan det være behov for å vurdere miljøgiftbidraget fra sedimentene 

opp mot bidrag fra andre kilder. Dette gjøres enklest ved å angi den årlige transporten. 

Total transport av et stoff ut av sedimentet U (uttrykt som mg/år) estimeres som: 

 

skipskiptotskiptot AFU  ,,  

skipsedskipsedtotskipsedtot AFU   ,,  

 

Utot, skip = total årlig transport fra sedimentet påvirket av skip (mg/år) 

Utot, sed-skip = total årlig transport fra sedimentet ikke påvirket av skip (mg/år) 

Askip = det sedimentarealet som er påvirket av skip (m2) 

Ased-skip = det sedimentarealet som ikke er påvirket av skip (m2) 

 

U beregnes separat for de samme delområdene som i fluksberegningene ovenfor. Dette gir 

grunnlag for å angi årlig transport U fra skipspåvirket og ikke skipspåvirket område samt 

total mengde spredt fra hele området: 

 

skipsedtotskiptottot UUU  ,,  

 

Utot = total årlig transport fra hele sedimentetarealet(mg/år) 
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Faktaboks 9. Beregning av konsentrasjoner i vannmassene 

 

Beregning av gjennomsnittlig miljøgiftkonsentrasjon i vannvolumet i sedimentområdet som 

følge av spredning fra sedimentet kan gjøres på basis av informasjon om vannmassenes 

oppholdstid. Denne spredning er lik total flux ut av sedimentet (Ftot) minus det som tas opp i 

organismer (Forg) og er lik diffusjons flux plus spredning som følge av skipsoppvirvling (Fdiff + 

Fskip, se faktaboks 8). Dersom det ikke foreligger måledata brukes sjablongverdiene angitt i 

parentes. Beregningen gjøres etter formelen 

 

r
sjø

orgtot
r

sjø

sedorgtot
sv t

d

FF
t

V

AFF
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Csv   = konsentrasjon i vannmassene (mg/m3 = μg/l) 

Ased  = totalt sedimentareal (m2, beregnes fra kart) 

Vsjø  = vannvolumet over sedimentet (m3, beregnes fra areal og dyp) 

dsjø  = gjennomsnittlig dybde i sedimentområdet (m, måles) 

tr  = oppholdstid av vannet i sedimentområdet (0,02 år = ca 1 uke) 

 

Oppholdstiden tr er svært variabel og bør beregnes på basis av oseanografiske 

målinger. 

 

På basis av beregningene ovenfor kan man videre beregne fluksen av miljøgifter 

fra risikoområdet til vannmassene i omkringliggende områder (denne 

beregningen omfatter ikke transport gjennom vandring av organismer):  

 

r

sjøsv
ut t

VC
F


  

 

utF  = total miljøgifttransport ut av sedimentområdet (mg/år)  
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Faktaboks 10. Endring av foreslåtte fordelingskoeffisienter 

 

For organiske miljøgifter er Kd-verdiene basert på fraksjon organiske karbon (foc) og 

stoffspesifikke fordelingskoeffisienter (Koc) normalisert til organisk karbon (vedlegg I): 

 

ococ KfK d  
 

De oppgitte Kd-verdiene er basert på et innhold av organisk karbon på 1 % (foc = 0.01) i 

sedimentet. Dersom målt innhold organisk karbon i sedimentet avviker mye fra dette, bør 

Kd justeres. Det anbefales i så fall å bruke en gjennomsnittlig foc-verdi for prøvene i et 

delområde. Den nye Kd beregnes da ved å multiplisere den oppgitte Kd med den målte 

prosent organisk karbon. Oppgitt Kd for f.eks naftalen er 13 ved 1 % organisk karbon. Ved 5 

% organisk karbon blir derfor Kd for naftalen 13 x 5 = 65, dvs naftalen blir sterkere bundet til 

sedimentet. 

 

De oppgitte fordelingskoeffisientene skal dekke alle forhold, og vil i mange tilfeller 

overestimere konsentrasjon av miljøgiftene i porevannet, og derved også risikoen fra 

sedimentene. For noen områder er det grunn til å anta at forurensningen er av gammel art 

og derav sterkt bundet til partikler, eller at det partikulære materialet selv har sterk 

bindingsevne (f. eks kullholdig partikulært materiale eller sotkarbon). Ved mistanke om 

slike forhold, vil det være aktuelt å erstatte de oppgitte Kd-verdiene med stedspesifikke, 

målte verdier. Dette gjelder spesielt for en del PAH forurensende sedimentområder der 

forurensning er sterkt bundet til forbrenningsrelatert karbon og lite mobiliserbare. Et annet 

eksempel er anoksiske sedimenter der metallene kan være så sterkt bundet som 

metallsulfider at de i praksis ikke er biotilgjengelige så lenge sedimentene ikke virvles opp i 

oksygenrike vannmasser. Bestemmelse av stedspesifikke Kd-verdier er beskrevet i vedlegg 

VIII.6. 

 

Det kan også være ønskelig å erstatte de oppgitte fordelingskoeffisientene mellom vann og 

organismer (BCF) og mellom sediment og organismer (BSAF) med målte koeffisienter. 

Direkte måling av BSAF gjøres i Trinn 3 gjennom bioakkumuleringstesten beskrevet i Vedlegg 

VIII.5.  

 

Kd og BCF for tungmetaller varierer som nevnt betydelig lokalt som funksjon av 

sedimentenes redoksforhold. Variasjonen er uforutsigbar. Her bør man også vurdere å 

erstatte de sjablongverdiene med målte BSAF-verdier. 

Tips ved bruk av regnearket 

I regnearket vil Kd-verdiene for organiske miljøgifter automatisk justeres dersom det legges inn en 

annen verdi enn standardverdien for TOC (1 %). Dersom det legges inn målte porevannskonsen-

trasjoner, vil regnearket beregne stedsspesifikke Kd-verdier for de stoffene som er målt. Disse 

stedsspesifikke Kd-verdiene benyttes da av regnearket fremfor Kd-verdier kun justert for TOC. 

 

NB En må huske på at porevannskonsentrasjoner må legges inn i samme kolonne som 

tilhørende sedimentprøve i regnearket. Hvis ikke blir Kd feilberegnet.   
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4.2.5 Vurdering av spredningsmengde 

Det er ikke etablert omforente grenseverdier for akseptabel/uakseptabel spredning av miljøgifter 

fra sediment. Dette betyr at man ikke kan vurdere risiko for at spredningen overskrider objektive 

grenser, slik som for økologiske effekter og human helse. Hva som er akseptabel/uakseptabel 

spredning av miljøgifter fra sedimentene vil være avhengig av hvilke miljømål og eventuelle lokale 

akseptkriterier som er satt. Hvis akseptkriterier ikke defineres for spredning, må man bedømme 

spredningens konsekvens for skade på human helse eller på økosystemet. I så fall vil risiko for 

spredning være akseptabel hvis både risiko for skade på human helse og på økosystemet er 

akseptabel.  

 

Faktaboks 11. Kontroll av beregningene i Trinn 2 

 

Det anbefales å gjøre enkle kontroller på at beregningsresultatene i Trinn 2 er 

sannsynlige.  

 

Fluksberegningene ut av sedimentet kan brukes til å anslå hvor raskt sedimentets lager 

av miljøgifter vil tømmes. I et forurenset område bør mengden miljøgifter som netto 

tapes årlig fra sedimentene kun være en liten brøkdel av lageret. Hvis ikke ville 

sedimentene allerede være tømt for miljøgifter. Som sjablongverdi kan man gå ut fra at 

tømmingen skjer fra miljøgiftlageret i de øvre 10 cm av bunnen (antatt maksimalt 

bioturbasjonsdyp av betydning). Er fluksene relativt store slik at lageret ”tømmes fort” 

er de enten overestimert, eller så tilføres sedimentet en betydelig mengde miljøgifter. 

Beregnet tid det tar å tømme lageret av en bestemt miljøgift vil derfor indikere om 

fluksene er overestimert. Tømmetiden beregnes etter: 

 

tot

tvvvsedsed
tom F

fCd
t





 

 

ttom  = tiden det tar å tømme lageret i det bioaktive laget (år) 

dsed = mektighet av bioturbasjondyp (100 mm/m2) 

rsed = sedimentasjonshastighet (3 mm/m2/år) 

Csed  = konsentrasjon i sediment (mg/kg t.v., måles) 

ρvv  = tetthet av vått sediment (1,3 kg/liter) 

ftv  = fraksjon tørrvekt av vått sediment (0,35) 

Ftot    = total miljøgifttransport fra sedimentet (mg/m2/år) 

 

Beregningene av miljøgiftkonsentrasjon i vannmassene kan eventuelt kontrolleres ved 

direkte målinger, enten på vannprøver eller ved bruk av passive prøvetakere. Disse 

målingene vil vise totalkonsentrasjon av miljøgifter i vannmassene. Det beregnede 

bidraget fra sedimentene bør ikke overstige dette.  

 

På samme måte kan man kontrollere estimatene av miljøgifter i organismer ved å 

analysere miljøgifter i fisk og skalldyr. Som for vannmassene bør ikke det beregnede 

bidraget fra sedimentene i særlig grad overstige de målte totalkonsentrasjonene. 
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Noen eksempler på hvordan man kan sette akseptkriterier for spredning alene: 

  

 Fluks av miljøgifter som spres fra sedimentet skal ikke overstige en fastsatt verdi (f.eks ”ikke 

over n kg/år”, ”ikke over n mg/m2 og år”). 

 Spredningen skal ikke overstige spredningen fra et avtalt referansesediment med mer enn x 

prosent, for eksempel fra et sediment som akkurat tilfredsstiller grenseverdiene i Trinn 1. I 

dette tilfelle vil grenseverdien variere med finstoff-innholdet i sedimentet. Denne tilnærmingen 

er benyttet i regnearket. Det er også mulig å sammenligne spredning med andre grenseverdier. 

Når dette gjøres i regnearket, skal disse grenseverdiene begrunnes. 

 Fluks av miljøgifter fra sedimentet til tilstøtende områder rundt sedimentområdet skal ikke 

overstige mer enn fastsatte verdier. 

 Spredningen skal ikke forårsake at miljøgiftinnholdet i sedimentene i naboområdene overskrider 

grense mellom Miljødirektoratets tilstandsklasse II og III. Naboområde kan for eksempel være 

definert ut fra topografi eller som et bestemt antall km2. 

 

Når det gjelder spredning av miljøgifter som følge av skipstrafikk kan man gjøre flere 

sammenlikninger, bl.a.: 

 Spredning av miljøgifter forårsaket av skipstrafikken alene i forhold til definerte 

akseptgrenser, eller andre kjente utslippskilder. 

 Betydningen av miljøgiftspredning forårsaket av skipstrafikken i forhold til de andre 

transportveiene (biodiffusjon og transport i næringskjeden) innenfor det skipspåvirkede 

området (Askip). 

 Betydningen av samlet spredning fra skipspåvirket område i forhold til samlet spredning fra 

det øvrige risikoområdet. (Askip-Ased) 

 

Disse vurderingene vil gjøre det mulig å rangere delområdene som inngår i risikovurderingen etter 

viktighet som kilder til miljøgiftspredning Det er likevel først og fremst virkningen av 

miljøgiftspredningen som gir grunn til bekymring, ikke spredningen i seg selv.  

4.3 Vurdering av risiko for human helse (Trinn 

2B) 

En nøkkelfaktor i vurderingen av risiko for human helse er hvor biotilgjengelige miljøgiftene i 

sedimentet er for bunndyr, det første leddet i transporten til mennesket via næringskjeden.  

Biotilgjengeligheten som er beregnet fra målte sedimentkonsentrasjoner og de anbefalte 

fordelingskoeffisientene gir et konservativt estimat, dvs sannsynligvis høyere biotilgjengelighet enn 

det som er riktig. Siden de virkelige fordelingskoeffisientene vil variere betydelig med 

sedimentforhold kan fordelingskoeffisientene måles direkte (se Vedlegg VIII.6). I tilfeller der 

helserisiko gjennom konsum av sjømat utgjør en viktig del av risikovurderingen, anbefales at man 

gjennomfører en bioakkumuleringstest som direkte måler opptaket av miljøgifter i organismer i 

vedvarende kontakt med det aktuelle sedimentet. Slike målinger er beskrevet i Vedlegg VIII.5 og vil 

være del av Trinn 3. Man kan også bruke direkte analyse av miljøgifter i lokal sjømat som validering 

av beregningene av risiko for human helse. Slike analyser vil også fange opp eksponering til andre 

miljøgiftkilder enn sedimentene. De vil derfor ikke belyse risikobidraget fra sedimentene separat, 

bare vise en øvre grense for dette risikobidraget. 

 

Inntak av fisk og skalldyr vil i de aller fleste tilfeller være den dominerende risikofaktor for human 

helse. Men en fullstendig risikovurdering må også omfatte andre relevante eksponeringsveier 

knyttet til nåværende og fremtidig aktuelt arealbruk. Aktuelle eksponeringsveier for forskjellig 

arealbruk er angitt i Tabell 4. Dersom et område for eksempel brukes til bading eller rekreasjon, 
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utgjør eksponering gjennom oralt inntak og hudkontakt med forurenset sediment og vann en mulig 

risiko for human helse. Vurdering av denne risiko forutsetter at miljøgiftkonsentrasjoner i 

sedimentet i selve rekreasjonsområdet er kjent.  

 

Det understrekes igjen at grenseverdiene for Trinn 1 i veilederen kun angir risiko for økologiske 

effekter av stoffene, ikke effekter på human helse. Derfor kan grenseverdiene i Trinn 1 for enkelte 

stoffer (bl.a. benzo(a)pyren) være så høye at sedimenter som tilfredsstiller disse likevel vil kunne 

utgjøre uakseptabel risiko for human helse i Trinn 2. 

 

Tabell 4 Eksponeringsveier for vurdering av risiko for human helse ved ulike typer arealbruk relatert til sjø. 

Arealbruk Oralt inntak Hudkontakt 

 sediment Overflate- 

vann 

partikulært 

materiale 

 fisk og 

skalldyr 

sediment Overflate- 

vann 

Verneområde       

Badeplass       

Rekreasjon        

Fiskeoppdrett       

Småbåthavn       

Havn       

Industri       

 

Beregningsmåter for eksponering ved konsum av sjømat er gitt i Faktaboks 12 og for kontakt med 

sediment, partikler og vann i Vedlegg IV. Beregnet livstids-eksponering sammenlignes med 

grenseverdiene angitt som MTR/TDI (livslangt tolerabelt daglig/ukentlig inntak, cf vedlegg III). Siden 

mennesker blir utsatt for miljøgifter på mange måter, er det lagt til grunn at ikke mer enn 10 % av 

den totale eksponeringen et menneske utsettes for, kommer fra sedimentene. Et unntak er TBT og 

TFT der det er antatt at 100 % av eksponeringen kommer fra sediment relatert eksponering.  

 

Konsum av fisk og skalldyr og rekreasjonskontakt med sedimentet vil variere fra sted til sted i 

landet. Det kan derfor noen ganger være til hjelp for tolkningen å anslå nærmere hvor mye lokal 

sjømat utgjør av totalt matkonsum. I beregningene er det lagt inn en antakelse at 50 % av den 

sjømaten som spises har den beregnede miljøgiftkonsentrasjonen (Cfisk). Informasjon som grunnlag 

for dette bør kunne innhentes fra de lokale eller regionale næringsmiddeltilsyn (Faktaboks 4). 

 

I Norge er det Mattilsynet som vurderer helserisiko ut fra TDI/TWI grenser satt av internasjonale 

ekspertgrupper innenfor WHO/FAO og EU. For stoffer hvor en grenseverdi for inntak ikke kan 

fastsettes (gentoksiske stoffer, i denne sammenheng særlig PAH og spesielt benzo(a)pyren) gjør 

Mattilsynet egne vurderinger for å finne tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Ved funn av miljøgifter i 

sjømat vil en egen ekspertgruppe, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, gjøre de nødvendige 

helsevurderinger. På bakgrunn av helsevurderingen og andre relevante fakta vil Mattilsynet vurdere 

behovet for kostholdsråd for et område.  

 

Beregningene i følge Faktaboks 7 og 12 danner grunnlag for å bedømme risikoen for at sedimentene 

alene bidrar til uakseptabelt vevsnivå av miljøgifter i fisk og skalldyr. I forbindelse med 

tiltaksplanlegging må dette veies mot bidrag fra andre kilder. 
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Faktaboks 12. Human eksponering via inntak av fisk og skalldyr 

 

Indirekte human eksponering til sediment gjennom inntak av fisk og skalldyr kan beregnes ut fra 

forventet konsum av fisk og skalldyr og innholdet av miljøgifter i disse ved formelen 

 

 

KV

CafKFDI
IEI fiskff

f


  

 

IEIf = indirekte eksponering via inntak av fisk og skalldyr (mg/kg/d) 

DIf = daglig inntak av fisk /skalldyr (Barn: 0,028; Voksen: 0,138 kg vv/d) 

KFf = kontaminert fraksjon (0,5) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Cfisk = konsentrasjon i fisk/skalldyr (mg/kg vv, måles eller beregnes, ev brukes Cbio/5, se 

Faktaboks 7) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen 70 kg) 

 

Ved å anta at livsløpet deles i 6 år som barn og 64 år som voksen kan den totale livstidsdose via 

konsum av fisk og skalldyr beregnes som følger: 

 

 
 

IEIfb = total daglig indirekte eksponering av barn (mg/kg/d) 

IEIfv = total daglig indirekte eksponering av voksen (mg/kg/d) 

DOSE = gjennomsnittlig livstid daglig eksponering (mg/kg/d) 

 

DOSE sammenlignes med 10 % MTR/TDI verdiene (Vedlegg III). 

 

4.4 Vurdering av risiko for effekter på 

økosystemet (Trinn 2C) 

Økosystemet kan påvirkes av miljøgifter på ulike måter, men eksisterende kunnskap om disse 

virkningsforholdene er svært mangelfull. Grenseverdiene i Vedlegg II har som prinsipielt mål å 

beskytte minst 95 % av artene i et økosystem selv ved lengre tids eksponering.  Risikoen for skade 

på økosystemet ansees som akseptabel dersom minst 95 % av artene ikke påvirkes (M-241/2014). 

Siden 95 %-målet ikke kan verifiseres for andre enn de stoffene der virkningen på et stort antall 

arter er kjent, er det viktig å kunne få direkte mål på om miljøgiftene i sedimentet virkelig gir 

effekter. Derfor gjennomføres en helsediment- toksisitetstest i Trinn 2 (se Vedlegg VIII.4.5). Denne 

gir grunnlag for direkte bedømmelse av risiko for de organismer som har vedvarende kontakt med 

sedimentet. Bedømmelse av risiko for skade på organismer som ikke lever i sedimentet, baseres på 

et estimat av sedimentenes bidrag til miljøgiftnivået i vannmassene (Faktaboks 9). Den aktuelle 

risikoen for effekter på økosystemet av et forurenset sediment bedømmes derfor ut fra en samlet 

vurdering av resultater både fra Trinn 1 og Trinn 2.  
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Gangen i vurdering av økologisk risiko er følgende: 
 

 Bedømme risiko for effekter på biota av direkte kontakt med sedimentet på grunnlag av målte 

sedimentkonsentrasjoner og målte eller beregnede porevannkonsentrasjoner, i forhold til 

grenseverdiene mellom Miljødirektoratets Klasse II og III for henholdsvis sjøvann og marine 

sedimenter i Vedlegg II, og på grunnlag av resultatene fra helsedimenttesten i tillegg til 

toksisitetstestene i Trinn 1.  

 Bedømme risiko for effekter på organismer i vannmassene over sedimentet på grunnlag av 

estimerte miljøgiftkonsentrasjoner i vannet med opprinnelse i sedimentene, i forhold til 

grenseverdiene for Miljødirektoratets Klasse II og III for sjøvann i Vedlegg II og toksisitetstestene 

av porevann på Skeletonema, Tisbe og Crassostrea-larver i Trinn 1.  
 

Grenseverdiene i Trinn 1 er utledet for hvert stoff/stoffgruppe uten å regne med et eventuelt 

samvirke mellom stoffene. Toksisitetstestene gir på den annen side direkte svar på 

kombinasjonsvirkning på sedimentlevende organismer, siden testresultatene gir uttrykk for den 

samlede virkning av forurensningsstoffene som er til stede. Det er derfor viktig at risiko ut fra 

konsentrasjoner og ut fra toksisitet veies mot hverandre. Dersom testene på porevann og 

helsediment gir toksiske effekter som overskrider grenseverdiene, indikerer dette en risiko for 

effekter på økosystemet, også selv om ingen av grenseverdiene for sedimentkonsentrasjon 

overskrides. Slike effekter kan skyldes samlet virkning av både de stoffer som er analysert og stoffer 

som det ikke er analysert for. I slike tilfeller bør det utføres nærmere studier for å utelukke at selve 

testmetodikken påvirker resultatet.  

 

Dersom toksisitetstestene ikke viser toksiske effekter er den virkelige økologiske risikoen mindre 

enn hva som indikeres gjennom overskridelse av grenseverdiene for konsentrasjoner i Trinn 1.  
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5. Risikovurdering Trinn 3 

5.1 Målsetningen med Trinn 3 

I noen tilfeller ønsker man å gjennomføre en mer omfattende og mer lokalt forankret 

risikovurdering enn Trinn 2 før man setter i gang med tiltaksplanlegging. Dette er i veilederen 

betegnet som Trinn 3 i risikovurderingen. Motiv for å gjennomføre Trinn 3 kan være at det er grunn 

til å anta at vurderingen i Trinn 2 gir en urealistisk høy risiko, eller at vurderingen på annen måte 

ikke gjenspeiler den virkelige risikoen. Det kan for eksempel være at miljøgiftene i sedimentene er 

mindre biotilgjengelige enn de foreslåtte fordelingskoeffisientene tilsier, eller at fluksen til andre 

deler av økosystemet er lavere enn beregnet ut fra sjablongverdiene. Noen ganger vil analyser av 

miljøgifter i vann og organismer indikere at bidraget fra sedimentene er mye mindre enn det 

beregningene i Trinn 2 viser.  

 

Trinn 3 vil kunne omfatte:  

 utvalgte elementer som inngår i Trinn 2, og har til hensikt å verifisere og presisere beregninger 

som er gjort i Trinn 2 ut fra nye lokale undersøkelser. Det er et viktig prinsipp at beregningene 

etter Trinn 3 ikke skal være mer konservative enn Trinn 2, men om dette skulle skje bør man 

legge hovedvekten på konklusjonene fra Trinn 3 

 supplerende informasjon for bedre å kunne tolke og vurdere resultatene fra Trinn 2.. 

 

Friheten til skreddersøm av Trinn 3 er stor. I noen tilfeller vil Trinn 3 være å kontrollere, evt 

erstatte, sjablongverdier foreslått for Trinn 2 i veilederen med mer pålitelige, stedsspesifikke 

verdier generert ved nye undersøkelser. I andre tilfeller vil man ønske å gjøre en full numerisk 

modellering av mobilisering, transport og biologisk akkumulering av miljøgiftene for å få best mulig 

grunnlag for å vurdere sedimentenes betydning for miljøgiftnivå i vannmasser, naboområder og lokal 

sjømat.  

 

Det er også anledning til å gå direkte til et Trinn 3 etter Trinn 1. Selv om veilederen ikke legger 

føringer for hvordan Trinn 3 skal gjennomføres, er det i så fall likevel krav om at Trinn 3 skal dekke 

de tre hovedvurderingene som gjøres i Trinn 2: risiko for spredning, human helse og økologiske 

effekter. 

 

Kostnadene ved å gjennomføre et Trinn 3 bør balanseres mot potensielle tiltakskostnader. I noen 

tilfeller kan det være rimeligere å gå direkte til gjennomføring av tiltak fremfor først å gjøre 

omfattende tilleggsundersøkelser for å bedre risikovurderingen som er gjort i Trinn 2.  

 

I det følgende gis en del råd og føringer for hvordan man kan forbedre den lokale forankringen av de 

faktorene som veilederen har foreslått sjablongverdier for. Det er også gitt forslag til undersøkelser 

som kan gjøres som støtte til tolkning av risikoresultatene. Krav og forslag mht 

undersøkelsesmetodikk er gitt i Vedlegg VIII. 
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5.2 Lokalforankrede verdier erstatter 

sjablongverdier fra Trinn 2 

Sjablongverdiene i Trinn 2 vil i ulik grad gjenspeile de lokale forholdene. Noen sjablongverdier er så 

allmenngyldige at det er lite vunnet ved å gjøre stedsspesifikke målinger. Andre faktorer er i praksis 

så avhengig av lokale forhold at sjablongverdiene i visse situasjoner kan være urealistisk 

konservative. I Vedlegg VII er det listet opp de faktorene som Trinn 2 gir sjablongverdier for, hva 

sjablongverdien er, usikkerheten ved å bruke den på et bestemt risikoområde og forslag til 

fremgangsmåte for å skaffe verdier som i større grad gjenspeiler de lokale forholdene. Usikkerheten 

er angitt etter en forenklet, kvalitativ skala (stor, middels, liten).  

 

Det er gjennomført en numerisk analyse av hvor følsomme resultatene fra risikovurderingen er for 

variasjon i de ulike sjablongverdiene (Saloranta et al. 20113). Denne viste at 

fordelingskoeffisientene Kd og BCF var blant de variablene som hadde størst innflytelse og som det 

derfor er viktigst å få realistiske verdier for.  

5.3 Supplerende undersøkelser til hjelp i 

tolkninger 

Trinn 3 kan også omfatte undersøkelser som ikke er ment å bedre presisjonen i selve beregningene i 

Trinn 2, men å styrke muligheten til å tolke resultatene fra Trinn 2 for å oppnå et riktigst mulig 

risikobilde. Nedenfor er beskrevet en del typer undersøkelse som erfaringsmessig har vist seg å 

kunne være nyttige for dette.  

 

5.3.1 Spredning fra sedimentene 

Viktige elementer for å vurdere risiko for spredning er først og fremst lokale bunnforhold, 

sedimentegenskaper, skipstrafikk og strøm- og vannutskifting.   

 

Kartlegging av bunnforhold 

Det kan av flere grunner være ønskelig å kartlegge bunnforholdene i sedimentområdet nærmere. 

Mye av den informasjonen man ønsker å skaffe for tolkning av risikobildet, vil også være nyttige i en 

eventuell senere tiltaksplanlegging. For eksempel vil kunnskap om vertikalprofiler av miljøgifter og 

andre variabler både være nyttig for å tolke beregnet miljøgiftutlekking og for å bedømme nytte av 

aktive tiltak kontra naturlig forbedring. 

 

De viktigste leddene i en fysisk sedimentkarakterisering vil normalt være oversikt over hva som er 

viktige sedimenttyper (grus og stein, sand eller silt og leire) og lagdelingen av ulike egenskaper 

nedover i sedimentet (sedimenttype, bioaktivt lag, utseende, farge og lukt, vanninnhold, 

redoksforhold, innhold av miljøgifter og andre stoffer mm.). Lagdeling og profiler karakteriseres 

som oftest ved analyse av seksjonerte kjerneprøver, men et direkte bilde av vertikalt utseende og 

tykkelse av ulike lag kan skaffes ved bruk av sedimentprofilkamera (SPI). Slik fotografering kan gi 

samme visuelle informasjon om de øvre ca 30 cm av sedimentene, og kan generere et stort antall 

vertikalbilder på kort tid.  

                                                 
3 Saloranta TM, Ruus A, Borgå K. 2011. Identification of the most influential factors in the Norwegian guidelines for risk 

assessment of dispersion of contaminants from sediments. Integrated Environmental Assessment and Management 7:657-667. 
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Storskalaoversikt over dyp, bunntopografi og eventuelle delområder med hardbunnkan skaffes ved 

bruk av ekkolodd eller annen akustisk registrering (sidescansonar, multistrålesonar) og ved 

videokartlegging. Fotografiske teknikker (stillbilder, video) kan også være nyttige for å få oversikt 

over sedimentoverflatens utseende og større organismer. Det siste kan f.eks. indikere om 

propellerosjon er en viktig lokal faktor eller ikke. 

 

Redoksforhold 

Sedimentenes redoksforhold er styrende for utlekkingen fra sedimentene, spesielt av metaller. 

Metaller bundet som sulfid under anoksiske forhold er mindre løselige enn det de oppgitte 

fordelingskoeffisientene viser. Anoksiske sedimenter har også mer eller mindre redusert bunnfauna 

(avhengig av tykkelsen på et ev oksisk overflatelag) slik at bioturbasjon og derved biodiffusjonen er 

lavere enn Trinn 2 viser. Begge deler fører til at Trinn 2 overestimerer fluksen av miljøgifter ut av 

anoksiske sedimenter. Kunnskap om hvorvidt sedimentene er anoksiske eller ikke er derfor viktig for 

tolkningen av spredningsresultatene. Metode for direkte måling av redoksprofiler er beskrevet i 

Vedlegg VIII.3.6. I de fleste tilfeller kan man med erfaring få et tilstrekkelig inntrykk av 

redoksforholdene gjennom observasjoner under selve prøvetakingen (lukt av hydrogensulfid, svarte 

sjikt i sedimentet, lite fauna). 

 

Måling av fluks av løste miljøgifter 

Tilnærmet naturlig fluks av oppløste miljøgifter fra sedimentene til vannmassene drevet av 

biodiffusjon og adveksjon kan måles i såkalte mesokosmos-forsøk (eksperimenter der mer eller 

mindre naturlige miljøforhold simuleres). Slike forsøk innebærer at uforstyrrede prøver av 

sedimentet tatt med bokscorer installeres i laboratorium med svak vannstrøm over. Vannet 

sirkulerer i et halvlukket system og passerer kamre med passive prøvetakere som akkumulerer 

miljøgiftene over tid. Det finnes i dag en rekke ulike alternativer av passive prøvetakere for 

metaller og upolare/polare organiske miljøgifter. Eksponeringstid er i størrelsesorden noen uker. 

Adveksjonsgenerert fluks kan estimeres ved manipulering av strømhastighet eller turbulens over 

forsøkssedimentet.  

 

Biodiffusjon kan også måles in situ ved bruk av diffusjonskamre på sjøbunnen. Dette er lukkede 

enheter utstyrt med tilsvarende passive prøvetakere som i mesokosmos-forsøk. Kamrene kan 

operere både med stillestående og omrørt vannvolum. Det finnes i dag ulike typer slike kamre som 

enten plasseres av dykkere eller fra båt.  

 

Måling av fluks av partikkelbundne miljøgifter 

Transporten av miljøgifter på sedimentpartikler er en toveis prosess: oppvirvling og etterfølgende 

resedimentering. Prosessene virker ulikt for ulike kornstørrelser og sedimenttyper. Det som er 

viktigst i risikosammenheng er den fraksjonen som blir så lenge i vannmassene at den kan forårsake 

skade på stedet eller i eventuelle naboområder.  

 

Mesokosmos-forsøk kan brukes til å måle partikkelfluks fra et naturlig sediment gjennom erosjon 

som funksjon av bunnstrøm og turbulens. Både brutto erosjonsfluks (hva som virvles opp) og netto 

erosjonsfluks (hva som forblir i vannmassene etter resedimentering) kan simuleres. Styrken med 

slike forsøk er at man kan styre strøm og turbulens eksperimentelt, men de vil i de fleste tilfeller 

bare dekke småskalapåvirkning.  

 

Betydningen av skipsgenerert erosjon (fra propeller og vannjet) er drøftet i vedlegg IX. For 

beregning av slik storskalaerosjon anbefales å gjøre målinger direkte i risikoområdet under 

påvirkning av typisk skipstrafikk, fremfor å gjøre mesokosmos-eksperimenter. Hvilke 

konsentrasjoner av suspenderte finpartikler som forblir i vannmassene i forbindelse med et 
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skipsanløp og i hvor stort vannvolum de sprer seg, kan måles direkte ved horisontale og vertikale 

turbiditetsprofiler og partikkelanalyser i felt under/etter skipsanløp. Målingene kan gjøres fra 

småbåt og krever tilgang til elektronisk turbiditetslogger og utstyr for å ta vannprøver. Opplegg for 

slike målinger må tilpasses den enkelte situasjonen. 

 

En viktig faktor for å kunne tolke betydningen av skipsgenerert fluks er å anslå det reelle 

bunnarealet som påvirkes av skipstrafikken og hvor dypt erosjonen graver. Videoregistrering av 

bunnforholdene, evt. supplert med SPI-registreringer og prøvetaking for kornstørrelsesanalyse bør i 

mange tilfeller kunne indikere hvor langt ut til siden langs en skipstrasé influensområdet for 

skipserosjon strekker seg, og kanskje også hvor dypt den stikker. Det må påpekes at erfaring med å 

anslå slikt influensområde mangler.  

 

Hvis man ønsker mål på resedimenteringen av oppvirvlet sediment (intensitet og hvor de foregår) er 

det enkleste å bruke sedimentfeller. Sedimentfeller finnes i en rekke størrelser og utforminger som 

skal sikre at ikke fellene samler for mye eller for lite i forhold til det som virkelig synker ned 

gjennom vannet. Det finnes også felletyper egnet til å estimere horisontal transport av 

sedimentpartikler langsetter bunnen. Fellene står ute over en lengre periode, normalt 1-2 måneder, 

for å samle nok materiale for analyse og gir derfor et tidsintegrert bilde av mengde og kjemisk 

innhold av det som sedimenterer. Det finnes også instrumenter som settes på bunnen og måler 

sedimentasjon av partikler optisk i tilnærmet sann tid. 

 

Måling av miljøgiftfluks ut av sedimentområdet 

I Trinn 2 angis hvordan denne kan beregnes ut fra estimerte miljøgiftkonsentrasjoner i vannmassene 

over sedimentet, totalt vannvolum over sedimentet og utskiftingshastighet mellom dette 

vannvolumet og omkringliggende vannmasser. Måling av utskiftningshastighet og oppholdstid er to 

sider av samme sak og er den målemessig største utfordringen.  Det er også angitt en sjablongverdi 

for oppholdstid av overliggende vannmasser, men siden oppholdstiden er sterkt avhengig av lokale 

forhold er denne meget usikker. Det anbefales derfor at man beregner lokal oppholdstid allerede i 

Trinn 2, men om det ikke er gjort der, bør den iallfall beregnes i Trinn 3. Estimatet av reelle 

miljøgiftkonsentrasjoner kan verifiseres gjennom vannanalyser eller bruk av passive prøvetakere på 

rigger i vannmassene. Disse vil ikke kunne skille mellom miljøgiftbidraget fra sedimentet og fra 

andre kilder, men vil gi grunnlag for å bedømme om estimatene virker sannsynlige. 

 

5.3.2 Risiko for human helse 

Vurderingen i Trinn 2 omfatter beregninger av opptak av miljøgifter i mennesker via en rekke 

transportveger. Mange av de sjablongverdiene som er mest usikre, dreier seg om arealbruk, 

spisevaner og rekreasjonsmønster som direkte påvirker betydningen av de ulike eksponeringsveiene. 

Forbedring av påliteligheten i risikovurderingen krever derfor lokal kartlegging av disse faktorene. 

Hvordan er dagens areal bruk med hensyn på fangst av fisk og rekreasjon og hva er det langsiktige 

miljømålet for området?  

 

Risiko fra konsum av sjømat 

Vurdering av helserisiko fra miljøgifter gjøres generelt både av internasjonale organer som JECFA 

(WHO), EFSA (EU) og i Norge av Mattilsynets vitenskapskomité for mattrygghet (VKM). Vurderingen 

gjøres på grunnlag av miljøgiftinnhold i aktuelle fisk og skalldyr. På bakgrunn av disse 

risikovurderingene kan Mattilsynet gi kostholdsråd.  
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Selv om Mattilsynets totalvurdering av et område i prinsippet utgjør en Trinn 3 risikovurdering for 

human helse, differensierer den ikke mellom de ulike kildene til miljøgifter i sjømat. 

Risikosystemets utfordring er å beregne hvor mye av miljøgiftene i sjømat som kan stamme fra 

sedimentene.  

 

Beregningene i Trinn 2 dekker transporten direkte til bunnlevende dyr og videre til første trinn av 

predatorer, samt transporten direkte fra vann til organismer i vannmassene. Som minimum bør 

Trinn 3 skaffe lokal informasjon som bedrer disse beregningene. Trinn 2 forutsetter imidlertid at 

sjømat har samme vevskonsentrasjon som første ledd i næringskjeden, dvs at det ikke skjer en 

økning (biomagnifisering) eller reduksjon i miljøgiftkonsentrasjonene oppover til sjømaten. Skrittet 

videre i Trinn 3 bør derfor være å estimere transporten av sedimentrelaterte miljøgifter videre fra 

første predatortrinn til konsum arter av fisk og skalldyr. Dette krever kjennskap til hvilke lokale 

arter som er aktuelle som sjømat, og hvordan de er koblet inn i det lokale økologiske næringsnettet 

fra sedimentene. Slike næringsnettanalyser er både usikre og kompliserte blant annet fordi vi 

mangler nødvendig kunnskap om de økologiske sammenhengene.  

 

En alternativ vei å gå for å estimere sedimentenes bidrag til miljøgifter i sjømat er gjennom 

numerisk modellering. Det finnes modellverktøy, også tilpasset norske fjordforhold, som kan brukes 

til å estimere reell fluks fra sedimenter til sjømat, og følgelig hvor mye sedimentene sannsynligvis 

bidrar med i de målte konsentrasjonene i sjømat. Gode modelltilnærminger kan gi et mer pålitelig 

bilde enn Trinn 2-beregningene av risikoen for at miljøgiftene fra sedimentene fører til 

overskridelse av grensene for tolerabelt inntak, og i hvor stor grad sedimentene er med på å 

forårsake/opprettholde kostholdsråd. Tilpasning av slike modeller til et bestemt sedimentområde vil 

som oftest kreve et måleprogram for å fastsette viktige inngangsparametere, ev også for å verifisere 

utvalgte modellresultater.  

 

Risiko for human helse fra kontakt med sediment og vann 

Risiko for helseskade ved kontakt med sedimenter, partikler og vann har stor sammenheng med 

bruksmønster av sedimentområdet. Brukes området til bading, vil informasjon om lokale badevaner 

være viktig i vurdering av risiko for kontakt med sediment og partikler. Nyttig lokal informasjon er 

hvor det bades (nærhet til sedimentområder), om området er egnet for alle aldersgrupper 

(sandstrender eller svaberg), samt statistikk for hyppighet og varighet av bading (samlet 

eksponeringstid). Videre kan direkteanalyser av miljøgiftinnhold i sedimentene på badestrender og i 

suspendert materiale i øvre vannlag i badesesongen være nyttig. Alt dette gir grunnlag for å 

erstatte sjablongverdiene i Vedlegg IV med stedsspesifikke verdier.  

 

5.3.3 Risiko for økologiske effekter 

Vurderingen av risiko for økologiske effekter i Trinn 2 omfatter ingen egne faktorer som det er gitt 

sjablongverdier for utenom Kd-verdiene som er brukt i utledningen av grenseverdiene for sediment. 

Bedring av slike i et Trinn 3 er derfor allerede dekket i det foregående. Risiko for økologiske 

effekter i Trinn 2 er knyttet til overskridelse av grenseverdiene for effekter i vannmassene (grense 

mellom Miljødirektoratets klasse II og III for sjøvann) eller i sedimentene (grense mellom 

Miljødirektoratets klasse II og III for marine sedimenter samt grenseverdiene for toksisitet) vist i 

vedlegg II. Et mål med risikovurdering Trinn 3 bør derfor være å få klarhet i om påvist overskridelse 

virkelig gir økologisk skade eller ikke i den aktuelle situasjonen. Med andre ord: er det tegn til 

skade på økosystemet eller miljøgiftstress på organismer eller populasjoner? 
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Det finnes et utvalg undersøkelsesmetoder som kan vurderes for et Trinn 3 og som erfaringsmessig 

har vist seg å være såpass følsomme at de i alle fall bør kunne påvise negative økologiske effekter 

av betydning. Noen av disse effektparametrene er i virkeligheten naturlige kompenserende 

responser på miljøstress og som ikke nødvendigvis fører til effekter på populasjoner eller 

økosystemet. De gir imidlertid signal om at en stressfaktor er til stede. Undersøkelsene kan omfatte 

analyse av bentiske og pelagiske økologiske forhold både i sedimentområdet og i naboområdene. 

Målinger av individers helsetilstand ved såkalte biomarkøranalyser kan være aktuelt for å avdekke 

miljøstress som ikke er dødelig (subletalt). Biomarkøranalyser kan avdekke unormale anatomiske, 

genetiske, biokjemiske og fysiologiske trekk som ofte kan knyttes til eksponering for bestemte 

stoffer eller stoffgrupper. Tilsvarende målemetoder på biotop- eller økosystemnivå er analyse av 

biodiversitet, forekomst av spesielle indikatorarter eller endringer i samfunnsstruktur, det siste ved 

bruk av multivariat dataanalyse. Ved sammenlikning med det man vet eller forventer er naturlig 

lokal økologisk tilstand, kan man bedømme om økologiske forhold eller organismers helsetilstand 

allerede er påvirket.  

 

Vurderingen av risikoen for at dette er forårsaket av sedimentene er imidlertid meget vanskelig, og 

krever en betydelig grad av skjønn. Siden kunnskapen om sammenhenger mellom miljøgiftbelastning 

og biologiske effekter i naturlige komplekse økosystemer generelt er lav, er det begrenset mulighet 

for å koble miljøgifter i sediment direkte til lokal økologisk tilstand på en pålitelig måte, og derved 

etterprøve om den økologiske risiko som estimeres i Trinn 2 eller Trinn 3 er reell. Dette problemet 

er først og fremst til stede i de tilfellene der man både finner at risikoen fra sedimentene er 

uakseptabel og man påviser økologiske effekter samtidig som andre påvirkningskilder kan spille inn. 

Pålitelig vurdering av hva sedimentene betyr forutsetter nærmest at sedimentene er eneste påviste 

påvirkningskilde av betydning. 

 

Dersom man finner at sedimentene innebærer en uakseptabel økologisk risiko og man samtidig ikke 

finner noe som tyder på at de lokale samfunn og populasjoner er påvirket, bør man kunne anta at 

risikoen fra sedimentene er overestimert (spesielt siden det i mange tilfeller også vil være andre 

stressfaktorer til stede enn miljøgifter fra sedimentene).  

 

Dersom man finner at risikoen fra sedimentene er akseptabel og det likevel påvises at det lokale 

økosystemet er belastet, bør man (ut fra at risikovurderingen skal være konservativ) kunne regne 

med at det er andre kilder enn sedimentene som er årsak til de økologiske effektene. 

6. Sammenhengen mellom Trinn 2 og 

Trinn 3  

Trinn 3 skal pr definisjon være mindre konservativ, sterkere lokalt forankret og mer pålitelig enn 

Trinn 2. Uakseptabel risiko i Trinn 2 vil derfor kunne vendes til akseptabel etter Trinn 3. 

Målsetningen for begge vurderingstrinnene er den samme: de skal danne grunnlag for å avgjøre om 

tiltak er nødvendig. De kan også være til hjelp for å skille mellom hvilke tiltak som vil være 

nødvendige og tilstrekkelige. Bruken av resultatene fra de to trinnene vil derfor være den samme, 

men Trinn 3 skal gi et mer pålitelig grunnlag. Der konklusjonene fra Trinn 3 avviker fra 

konklusjonene i Trinn 2 bør derfor Trinn 3 være avgjørende. Dersom beregnet risiko etter Trinn 3 

fremdeles er uakseptabel må det planlegges og eventuelt gjennomføres egnede tiltak for å redusere 

risikoen til et akseptabelt nivå. 
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7. Rapportering fra risikovurderingen 

Resultatene fra risikovurderingen skal rapporteres skriftlig. En skisse til struktur på en faglig 

hovedrapport er gitt i Vedlegg VI. Rapporten skal inneholde en fullstendig dokumentasjon av den 

gjennomførte risikovurderingen i Trinn 1 og Trinn 2. Målgruppen for hovedrapporten vil være 

problemeier/tiltakshaver, miljøvernmyndighetene, og ev forsknings- og konsulentmiljøene.  

 

Selv om den faglige hovedrapporten vil inneholde et kort sammendrag, kan det være ønskelig å lage 

en egen sammendragsrapport. Denne bør helst ikke være over ca. 10 sider og skal legge hovedvekt 

på: 

 Målsetning og forutsetninger 

 Gjennomføring  

 De viktigste resultater, gjerne i form av figurer og tabeller 

 Konklusjoner og anbefalinger. 

 

Målgruppen for denne vil være forvaltning og offentligheten.  

 

Vedlegg VI omfatter ikke rapportering fra et eventuelt Trinn 3, siden denne vil være avhengig av 

innhold og omfang i gjennomføringen. Kravet til detaljeringsnivået av en hovedrapport for Trinn 3 

bør minst være det samme som for Trinn 1 og 2 
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Vedlegg 

Vedlegg I - Stoffliste fysisk/kjemiske data 

 

En risikovurderingssystematikk basert på likevektsfordeling mellom sediment og vann er direkte 

avhengig av fordelingskoeffisienter som anvendes. Tabell I viser fordelingskoeffisienter 

sediment/vann Kd og vann/fisk BCF som anvendes i denne veilederen. Diffusjonskoeffisienten 

(Dmolekylær) som brukes for å beregne biodiffusjon er også vist. 

 

Tabell I  Oversikt over fysisk/kjemiske data for utvalgte miljøgifter. 

Navn 
Molvekt 

 
g/mol 

Dmolekylær 

 
cm2/s 

log Kow 

 
L/L 

log Koc 

 
L/kgOC 

Kd sed 
ved TOC 1% 

L/kg t.v. 

BCFbiota 

 

L/kg v.v. 

Metaller 

      

Arsen 74,9 9,1E-06  - 6607 4 

Bly 207,2 9,5E-06  - 154882 424 

Kadmium 112,4 7,2E-06  - 130000 623 

Kobber 63,5 7,1E-06  - 24409 100 

Krom totalt (III + VI) 52,0 6,0E-06  - 120000 20 

Kvikksølv 200,6 8,8E-06  - 100000 100 

Nikkel 58,7 6,6E-06  - 7079 270 

Sink 65,4 7,0E-06  - 110000 1000 

        
PAH       

Naftalen 128,2 8,6E-06 3,3 3,1 13 515 

Acenaftylen 152,2 7,6E-06 4,0 3,4 26 509 

Acenaften 154,2 7,6E-06 3,9 3,7 51 1000 

Fluoren 166,2 7,2E-06 4,2 4,0 102 1658 

Fenantren 178,2 6,8E-06 4,5 4,6 372 14893 

Antracen 178,2 6,8E-06 4,7 4,5 295 1900 

Fluoranten 202,3 6,2E-06 5,2 5,0 977 4800 

Pyren 202,3 6,2E-06 5,0 4,8 589 88157 

Benzo(a)antracen 228,3 5,7E-06 5,9 5,7 5012 33457 

Krysen 228,3 5,7E-06 5,8 5,6 3981 6088 

Benzo(b)fluoranten 252,3 5,3E-06 5,8 5,9 8319 11138 

Benzo(k)fluoranten 252,3 5,3E-06 6,1 5,9 7943 11138 

Benzo(a)pyren 252,3 5,3E-06 6,1 5,9 8318 11138 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 276,3 5,0E-06 6,7 6,4 23442 11138 

Dibenzo(a,h)antracen 278,4 5,0E-06 6,6 6,3 19498 50119 

Benzo(ghi)perylen 276,3 5,0E-06 6,6 6,0 10233 11138 
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Tabell I - fortsettelse fra forrige side.  

 

Navn 

Molvekt 
 

g/mol 

Dmolekylær 

 
cm2/s 

log Kow 

 
L/L 

log Koc 

 
L/kgOC 

Kd sed 
ved TOC 1% 

L/kg t.v. 

BCFbiota 

 

L/kg v.v.  

Andre organiske        
DDT 354,5 4,2E-06 6,9 6,8 62159 50000 
Tributyltinn (TBT-ion) 290,1 4,8E-06 3,8 3,0 11 6000 
Lindan 290,8 4,8E-06 3,5 3,6 37 1300 
Heksaklorbenzen 284,8 4,9E-06 5,7 5,1 1300 42000 
Pentaklorbenzen 250,3 5,4E-06 5,2 4,6 400 5300 
Triklorbenzen 181,4 6,7E-06 4,1 3,1 14 1140 
Hexaklorbutadien 260,8 5,2E-06 4,8 4,0 112 17000 
Pentaklorfenol 266,3 5,1E-06 3,0 3,5 34 770 
Oktylfenol 206,3 6,1E-06 4,1 3,4 27 634 
Nonylfenol 220,4 5,9E-06 4,5 3,7 54 1280 
Bisfenol A 228,0 5,7E-06 3,4 2,9 7,2 67 
Tetrabrombisfenol A 543,9 3,1E-06 5,9 4,7 497 1234 
Pentabromdifenyleter 564,7 3,0E-06 6,5 5,8 5659 35000 
Heksabromcyclododekan 641,7 2,7E-06 5,6 4,7 457 18100 
Perfluorert oktylsulfonat (PFOS) 500,1 3,3E-06 3,4 3,0 10 2790 
Diuron 233,1 5,6E-06 2,8 2,6 3,55 2 
Irgarol 253,1 5,3E-06 4,0 3,1 14 250 
PCB7 375,7 4,0E-06 5,7 5,5 3211 24950 
Trifenyltin 350,0 4,2E-06 3,4 3,3 19 1100 
Dodecylfenol med isomere 262,4 5,2E-06 7,1 5,0 1100 823 
Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 390,6 3,9E-06 7,5 5,2 1650 840 
Perfluoroktansyre (PFOA) 413,1 3,7E-06 4,3 2,1 1,3 4 
C10-13 kloralkaner 337,0 4,3E-06 6,0 5,3 1995 1600 
Klorparafiner (mellomkjedete) 529,5 3,1E-06 7,0 6,9 76168 1087 
Dioksiner og  
dioksinlignende forbindelser* 322,0 4,5E-06 6,8 6,7 48457 41540 
dekametylsyklopentasiloksan (D5) 370,8 4,0E-06 8,0 5,2 1500 7060 
Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP,  
fosfororganisk flammehemmer) 285,5 4,9E-06 1,8 2,0 1,1 5,1 
Diflubenzuron 310,7 4,6E-06 3,9 3,7 46 320 
Teflubenzuron 381,0 4,0E-06 5,4 4,4 261 640 
Triklosan 289,5 4,8E-06 4,8 4,0 93 8700 
Alaklor 269,8 5,1E-06 3,0 2,0 1,1 50 
Klorfenvinfos 359,6 4,1E-06 4,0 2,7 4,8 170 
Klorpyrifos 350,6 4,2E-06 5,0 3,6 44,4 1374 
Endosulfan 406,9 3,8E-06 4,7 4,2 145 5000 

Trifluralin 335,3 4,3E-06 5,3 3,9 86 5674 

* omfatter dibenzodioksiner, dibenzofuraner og dioksin lignende PCB forbindelser (DL-PCBs), se fotnote 9 i 

Annex I i Directive 2013/39/EU priority substances in the field of water policy.  
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Vedlegg II - Grenseverdier for økologisk risiko 

 

Grenseverdier i vann og sediment tilsvarende grensen mellom Miljødirektoratets tilstandsklasse II og 

III er dokumentert i Miljødirektoratets rapport M-241/2014. Tabellen omfatter bare grenseverdiene 

for konsentrasjon ikke for toksisitet (se Faktaboks 3). 

 

Tabell II Grenseverdier for økologisk risiko i vann og sediment.  

 

Navn 

Klasse II/III 
Vann 
µg/L 

Koc 

 
L/kgoc 

Kd sed 
ved TOC 1% 

L/kg t.v. 

Bakgrunn 
Sediment 

mg/kg 

Klasse II/III 
Sediment 

mg/kg 

Metaller       

Arsen 0,6 - 6607 15 18 
Bly 1,3 - 154882 25 150 

Kadmium 0,2 - 130000 0,2 2.5 

Kobber 2,6 - 24409 20 84 

Krom totalt (III + VI) 3,4 - 120000 60 660 

Kvikksølv 0,047 - 100000 0,05 0.52 
Nikkel 8,6 - 7079 30 42 

Sink 3,4 - 110000 90 139 

        
PAH µg/L   µg/kg µg/kg 

Naftalen 2,0 1300 13 2 27 

Acenaftylen 1,3 2600 26 1,6 33 

Acenaften 3,8 5100 51 2,4 96 

Fluoren 1,5 10200 102 6,8 150 

Fenantren 0,51 37200 372 6,8 780 

Antracen 0,10 29500 295 1,2 4,6 

Fluoranten 0,006 97700 977 8 400 

Pyren 0,023 58900 589 5,2 84 

Benzo(a)antracen 0,012 501200 5012 3,6 60 

Krysen 0,070 398100 3981 4,4 280 

Benzo(b)fluoranten 0,017 831900 8319 90 140 

Benzo(k)fluoranten 0,017 794300 7943 90 135 

Benzo(a)pyren 0,0002 831800 8318 6 183 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,0027 2344200 23442 20 63 

Dibenzo(a,h)antracen 0,00060 1949800 19498 12 27 

Benzo(ghi)perylen 0,00082 1023300 10233 18 84 

Sum PAH 16       < 300 2000 
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Tabell II Fortsettelse fra forrige side. 

 

Navn 

Klasse II/III 
 

µg/L 

Koc 

 
L/kgoc 

Kd sed 
ved TOC 

1% 
L/kg t.v. 

Bakgrunn 
 

µg/kg 

Klasse 
II/III 

 
µg/kg 

Andre organiske       

DDT 0,025 6215900 62159 - 15 

Tributyltinn (TBT-ion) 0,00020 1100 11 - 35 

Lindan 0,0020 3700 37 - 0.074 

Heksaklorbenzen 0,013 130000 1300 - 17 
Pentaklorbenzen 0,001 40000 400 - 400 

Triklorbenzen 0,4 1400 14 - 5.6 

Hexaklorbutadien 0,0030 11200 112 - 49 

Pentaklorfenol 0,40 3400 34 - 14 

Oktylfenol 0,010 2700 27 - 0.27 

Nonylfenol 0,30 5400 54 - 16 

Bisfenol A 0,15 715 7,2 - 1.1 

Tetrabrombisfenol A 0,25 49700 497 - 108 

Pentabromdifenyleter 0,0000000024 565900 5659 - 62 
Heksabromcyclododekan 0,00080 45709 457,09 - 34 

Perfluorert oktylsulfonat (PFOS) 0,00013 1000 10 - 0.23 

Diuron 0,20 355 3,55 - 0.71 

Irgarol 0,0025 1400 14 - 0.036 

PCB7 - 321119 3211 - 4.1 

Trifenyltin 0,0019 1900 19 - 35 

Dodecylfenol med isomere 0,0040 110000 1100 - 4.4 

Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1,3 165000 1650 - 10000 

Perfluoroktansyre (PFOA) 9,1 125 1,3 - 71 

C10-13 kloralkaner 0,40 199526 1995,26 - 800 

Klorparafiner (mellomkjedete) 0,050 7616755 76168 - 4600 
Dioksiner og  
dioksinlignende forbindelser* 0,0000000019 4845739 48457 - 0.00086 

dekametylsyklopentasiloksan (D5) 0,17 150000 1500 - 44 
Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP,  
fosfororganisk flammehemmer) 6,5 110 1,102 - 72 

Diflubenzuron 0,0040 4600 46 - 0.20 

Teflubenzuron 0,0025 26062 260,62 - 0.0004 
Triklosan 0,10 9300 93 - 9.3 
Alaklor 0,30 112 1,12 - 0.30 
Klorfenvinfos 0,10 480 4,8 - 0.50 
Klorpyrifos 0,030 4440 44,4 - 1.3 
Endosulfan 0,00050 14500 145 - 0.073 

Trifluralin 0,030 8551 85,51 - 1600 

* omfatter dibenzodioksiner, dibenzofuraner og dioksin lignende PCB forbindelser (DL-PCBs), se fotnote 9 i 

Annex I i Directive 2013/39/EU priority substances in the field of water policy. TEQ: toksisitetsekvivalenter i 

henhold til World Health Organisation 2005 "Toxic Equivalence Factors". 
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Vedlegg III - Grenseverdier for human risiko 

 

Grenseverdier for human risiko basert på eksponering ved konsum av sjømat og direkte inntak av og 

hudkontakt med sediment, vann og suspendert stoff. MTR/TDI er grenseverdiene når 

sedimentrelatert eksponering er eneste kilde til miljøgifter. 10 % MTR/TDI tilsvarer grenseverdiene 

når bare 10 % av eksponeringen er sedimentrelatert. TDI er Mattilsynets grenseverdier for livslangt 

tolerabelt daglig inntak av miljøgiftene (finnes bare for et utvalg av stoffene).  

 

Tabell III Grenseverdier for human risiko basert på livstidsdosis, direkte eksponering 

(rekreasjon) og inntak av fisk. Laveste av MTR verdier eller Mattilsynets grenseverdier 

TDI er valgt. Grenseverdier i sediment gjelder eksponering for 10 % MTR/TDI.  

Navn MTR/TDI 
[µg/kg/d] 

MTR/TDI 10 % 
[mg/kg/d] 

Metaller    
Arsen 1 1,0E-04 
Bly 3,6 3,6E-04 
Kadmium 0,5 5,0E-05 
Kobber 163 1,6E-02 
Krom totalt (III + VI) 5 5,0E-04 
Kvikksølv 0,71 7,1E-05 
Nikkel 50 5,0E-03 
Sink 500 5,0E-02 
     
PAH    
Naftalen 40 4,0E-03 
Acenaftylen 50 5,0E-03 
Acenaften 500 5,0E-02 
Fluoren 40 4,0E-03 
Fenantren 40 4,0E-03 
Antracen 40 4,0E-03 
Fluoranten 50 5,0E-03 
Pyren 500 5,0E-02 
Benzo(a)antracen 5 5,0E-04 
Krysen 50 5,0E-03 
Benzo(b)fluoranten 5 5,0E-04 
Benzo(k)fluoranten 5 5,0E-04 
Benzo(a)pyren 0,5 5,0E-05 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 5 5,0E-04 
Dibenzo(a,h)antracen 0,5 5,0E-05 
Benzo(ghi)perylen 30 3,0E-03 

Sum PAH 16 - - 
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Tabell III Fortsettelse fra forrige side. 

 

Navn MTR/TDI 
[µg/kg/d] 

MTR/TDI 10 % 
[mg/kg/d] 

Andre organiske    
DDT 10 1,0E-03 
Tributyltinn (TBT-ion) 2,5 2,5E-04 
Lindan 1 1,0E-04 
Heksaklorbenzen 0,16 1,6E-05 
Pentaklorbenzen 0,65 6,5E-05 
Triklorbenzen 8 8,0E-04 
Hexaklorbutadien 0,2 2,0E-05 
Pentaklorfenol 3 3,0E-04 
Oktylfenol 0,000067 6,7E-09 
Nonylfenol 50 5,0E-03 
Bisfenol A 1000 1,0E-01 
Tetrabrombisfenol A 1000 1,0E-01 
Pentabromdifenyleter 1000 1,0E-01 
Heksabromcyclododekan 100 1,0E-02 
Perfluorert oktylsulfonat (PFOS) 0,15 1,5E-05 
Diuron 7 7,0E-04 
Irgarol 23 2,3E-03 
PCB7 0.02 2,0E-6 
Trifenyltin 0,25 2,5E-05 
Dodecylfenol med isomere 50 5,0E-03 
Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 48 4,8E-03 
Perfluoroktansyre (PFOA) 1,5 1,5E-04 
C10-13 kloralkaner 100 1,0E-02 
Klorparafiner (mellomkjedete) 4 4,0E-04 
Dioksiner og  
dioksinlignende forbindelser* 0,00001 1,0E-09 
dekametylsyklopentasiloksan (D5) 250 2,5E-02 
Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP, 
 fosfororganisk flammehemmer) 120 1,2E-02 
Diflubenzuron 12 1,2E-03 
Teflubenzuron 10 1,0E-03 
Triklosan 250 2,5E-02 
Alaklor 5 5,0E-04 
Klorfenvinfos 0,5 5,0E-05 
Klorpyrifos 10 1,0E-03 
Endosulfan 6 6,0E-04 

Trifluralin 24 2,4E-03 
* omfatter dibenzodioksiner, dibenzofuraner og dioksin lignende PCB forbindelser (DL-PCBs), se fotnote 9 i 

Annex I i Directive 2013/39/EU priority substances in the field of water policy. TEQ: toksisitetsekvivalenter i 

henhold til World Health Organisation 2005 "Toxic Equivalence Factors". 

Referanser: 

Baars, A.J., R.M.C. Theelen, P.J.C.M. Janssen, J.M. Hesse, M.E. van Apeldoorn, M.C.M. Meijerink, L. 

Verdam and M.J. Zeilmaker, 2001, Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk 

levels. RIVM report 711701025. National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven. 

TDI/TWI verdier for metaller og DDT er utarbeidet av Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives (JECFA), verdi for 2,3,7,8-TCDD av EUs vitenskapelige komite for mat (SCF) og verdi for 

TBT av WHO. 
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Vedlegg IV - Beregningsmåter for human 

eksponering til sedimentforurensning 

 

 

Faktaboks IV.1 Human eksponering via oralt inntak av sediment 

 

Direkte eksponering via oralt inntak av sediment skjer gjennom hånd- eller munnkontakt 

på grunt vann. Det er tatt utgangspunkt i 30 badehendelser pr. år. Eksponering kan 

beregnes ved hjelp av standardparameter der det ikke foreligger måleverdier. 

 

KV

CafDIf
DEI sedsed

sed




exp
 

 

DEIsed = direkte eksponering via oralt inntak av sediment (mg/kg k.v./d) 

fexp = fraksjon eksponeringstid (30d/365d) 

DIsed = inntak av sediment (Barn: 1·10-3 kg t.v./d, Voksen: 3,5·10-4 kg t.v./d) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Csed = konsentrasjon i sediment (mg/kg tv, måles) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen: 70 kg) 
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Faktaboks IV.2 Human eksponering via inntak av overflatevann 

Direkte eksponering via inntak av sjøvann ved svømming kan beregnes ved hjelp av 

standardparameter der det ikke foreligger måleverdier. Det er tatt utgangspunkt i 30 

badehendelser pr. år.  

 

KV

CafDIf
DEI svsv

sv




exp
 

 

DEIsv = direkte eksponering via inntak av sjøvann (mg/kg k.v./d) 

fexp = fraksjon eksponeringstid (30d/365d) 

DIsv = inntak av sjøvann (Barn og Voksen: 5·10-2 l/d) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Csv = konsentrasjon i sjøvann (mg/l, måles eller beregnes, faktaboks 9) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen 70 kg) 

 

Dersom det ikke foreligger sjøvannsanalyser, kan disse estimeres i henhold til faktaboks 

9, eller konsentrasjonen i sjøen kan settes likt porevannskonsentrasjon (Cpv) som en 

”worst-case” tilnærming: 

d

sed
pv K

C
C   

 

Csed = konsentrasjon i sediment (mg/kg t.v., måles) 

Kd  = fordelingskoeffisient sediment/vann (stoffavhengig, vedlegg I) 

 

 

Faktaboks IV.3 Human eksponering via inntak av partikulært materiale 

 

Direkte eksponering via inntak av partikulært materialet skjer samtidig med inntak av 

vannet ved svømming. Dette kan beregnes ved hjelp av standardparameter der det ikke 

foreligger måleverdier. Det er tatt utgangspunkt i 30 badehendelser pr. år.  

 

KV

CafIDIf
DEI pmpmsv

pm




exp
 

 

DEIpm = eksponering via inntak av partikulært materiale (mg/kg k.v./d) 

fexp = fraksjon eksponeringstid (30d/365d) 

DIsv = inntak av sjøvann (Barn og Voksen: 5·10-2 l/d) 

Ipm = innhold partikulært materiale i vann (3·10-5 kg/l) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Cpm = konsentrasjon i partikulært materiale (mg/kg t.v., måles eller 

  beregnes; Metaller: Cpm= 1,5 ∙ Csed; Organisk: Cpm= 2 ∙ Csed) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen 70 kg) 
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Faktaboks IV.4 Human eksponering via hudkontakt med sediment 

 

Opptak via huden antas å være ubetydelig for metaller. For organiske forbindelser 

beregnes eksponering med utgangspunkt i 30 badehendelser pr. år. Det tas hensyn til ulikt 

hudareal i kontakt med sedimentet for barn og voksen samt ulik mengde sediment pr. 

areal. Kontakttiden er satt til 8 timer før sedimentet vaskes av med for eksempel dusjing.  

 

KV

CafETHABHADmfHAf
DEH sedsedsedsedsed

sed




exp
 

 

DEHsed = eksponering via hudkontakt med sediment (mg/kg/d) 

fexp = fraksjon eksponeringstid (30d/365d) 

HAsed = hud areal for eksponering med sediment (B: 0,17; V:0,28 m2) 

mf = matriks faktor (0,15) 

HADsed = hudhefterate for sediment (B:5,1·10-3; V: 37,5·10-3 kg/m2) 

HABsed = hudabsorpsjonsrate for sediment (B: 0,01; V: 0,005 timer-1) 

ETsed = eksponeringstid, hud med sediment (8 timer/d) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Csed = konsentrasjon i sediment (mg/kg tv) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen 70 kg) 
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Faktaboks IV.5 Human eksponering via hudkontakt med vann 

 

Opptak via huden antas å være ubetydelig for metaller. For organiske forbindelser 

beregnes eksponering med utgangspunkt i 30 badehendelser pr. år. Det tas hensyn til ulikt 

hudareal i kontakt med vann for barn og voksen. Kontakttiden er satt til svømming i 2 

timer for barn og 1 time for voksne.  

 

KV

CafETHABHAf
DEH svsvsvsv

sv




exp
 

 

DEHsv = eksponering via hudkontakt med vann (mg/kg/d) 

fexp = fraksjon eksponeringstid (30d/365d) 

HAsv = hud areal for eksponering med sediment (B: 0,95; V: 1,8 m2) 

HABsv = hudabsorpsjonsrate for sjøvann (l/m2/time, beregnes) 

ETsv = eksponeringstid, hud med sjøvann (B: 2; V:1 timer/d) 

af = absorpsjonsfaktor (1) 

Csv = konsentrasjon i sjøvann (mg/l, måles eller beregnes) 

KV = kroppsvekt (Barn: 15; Voksen 70 kg) 

 

Hudabsorpsjonsrate fra sjøvann vil være stoffavhengig og kan estimeres på følgende 

måte: 

 

 
  

 

5,1log153,0038,05000

log153,0038,05000 016,0 M

ow

ow
sv

e

K

K
HAB







  

 

Kow = oktanol/vann fordelingskoeffisienten (Vedlegg I) 

 

Dersom det ikke foreligger sjøvannsanalyser, kan disse estimeres i henhold til faktaboks 

9, eller konsentrasjonen i sjøen kan settes likt porevannskonsentrasjon (Cpv) som en 

”worst-case” tilnærming: 

d

sed
pv K

C
C   

 

Csed = konsentrasjon i sediment (mg/kg t.v., måles) 

Kd  = fordelingskoeffisient sediment/vann (stoffavhengig, vedlegg I) 
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Faktaboks IV.6. Total human eksponering  

 

Den totale eksponeringen for barn (TCHsed) og voksne (TADsed) beregnes ved å summere 

de ulike eksponeringsveiene som følger: 

 

fsvsedpmsvsedsed IEIDEHDEHDEIDEIDEITCH   

 

fsvsedpmsvsedsed IEIDEHDEHDEIDEIDEITAD   

 

For IEIf se Faktaboks 10. Ved å anta at man er 6 år barn og 64 år voksen kan den total 

livstidsdosis beregnes som følger: 

 

70

646 sedsed TADTCH
DOSE


  

 

TCHsed  = total daglig eksponering av barn til sediment (mg/kg/d) 

TADsed  = total daglig eksponering av voksen til sediment (mg/kg/d) 

DOSE = gjennomsnittlig livstid daglig eksponering (mg/kg/d) 

 

DOSE sammenlignes med 10 % MTR human verdiene (Vedlegg III). 
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Vedlegg V - Sjekkliste for gjennomføring av en 

risikovurdering Trinn 1 og Trinn 2. 

Forenklet sjekkliste for gjennomføring av en risikovurdering 
 

A. Innhenting av eksisterende informasjon 

 

. Beskrive det aktuelle sedimentområdet 

 Geografisk beliggenhet 

 Definisjon av totalt sedimentområde for risikovurderingen 

 Eventuell definisjon av delområder 

 Avgrensning av områder påvirket av propellerosjon 

 Samlet bunnareal, areal med sedimenter 

 Dybdeforhold, topografi 

 Nåværende arealbruk (rekreasjon, fiske, ferdsel, osv.) 

 Skipstrafikkmønster (havnekategori (se Faktaboks 6) trafikktetthet, farleder, lengde og 
dybdeprofil langs farleder) 

 Aktuelle marine naboområder 

 Oversikt over eksisterende sedimentdata 

 

. Miljømål/Tiltaksmål 

 Beskrive miljømål som er satt for området 

 Finnes andre miljøhensyn og målsetninger av betydning for risikovurderingen? 

 Fremtidig planlagt/ønsket arealbruk 

 

B. Innhenting av ny informasjon 

 

. Prøvetakingsopplegg i felt 

 Bestemme antall stasjoner 

 Bestemme og kartfeste stasjonsplassering 

 Avklare nødvendig prøvemengde 

 Avklare nødvendig feltutstyr (redskaper og instrumenter) 

 Lage gjennomføringsplan (feltprotokoll) 

 

. Fysisk, kjemisk, toksikologisk analyseprogram 

 Bestemme parameterliste 

 Bestemme analysemetoder 

 Velge laboratorium (akkreditert) 

 Fastsette rutine for databehandling, datalagring og kartfesting (GIS) 

 

. Gjennomføre feltarbeid, kjemiske analyser og tokstester 

 

C. Gjennomføring av Trinn 1 

 

. Dataanalyse 

 Beregne gjennomsnittsinnhold av miljøgifter over området 

 Sammenligne resultatene med veilederens grenseverdier 

 Identifisere eventuelle overskridelser 

 Bedømme om overskridelse gjelder kun en stasjon og om det er grunnlag for å avgrense et 
delområde for videre risikovurdering. 

 Beslutning om friskmelding eller videre til Trinn 2 
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D. Gjennomføring av Trinn 2 

 

. Beslutte om hovedvekt skal legges på spredning, human helse eller økologisk skade 

 

. Om ønskelig: etablere egne akseptkriterier for spredning 

 

. Generere supplerende informasjon for Trinn 2 

 Innhente den lokale informasjonen som er nødvendig for å gjennomføre beregningene (se 
Faktaboks 4) 

 Gjennomføre den påkrevde helsedimenttesten på toksisitet 

 

. Gjennomføre beregningene i Trinn 2 

 Lage datafiler for bruk i veilederens regneark  

 Hvis aktuelt, legge inn lokale koeffisienter og konstanter i regnearket 

 Gjennomføre beregningene av spredning (diffusjon, oppvirvling, biologisk transport) 

 Eventuelt kontrollere sannsynligheten av beregningsresultatene (Faktaboks 12) 

 

. Evaluere risiko for spredning (Trinn 2A) 

 Hvis egne kriterier er satt: identifisere eventuell overskridelse av disse 

 

. Evaluere risiko for human helse (Trinn 2B) 

 Beslutte hvilke eksponeringsveier som skal dekkes av risikovurderingen 

 Sammenfatte fluksresultatene som dekker disse veiene 

 Bedømme om beregnet nivå av miljøgifter i organismer samsvarer med målte verdier (hvis 
målinger finnes) 

 Bedømme om beregnet vevsnivå i organismer overskrider grenseverdiene for konsum 

 

. Evaluere risiko for økologisk skade (Trinn 2C) 

 Bedømme om resultatene fra Trinn 1 overskrider PNEC-verdiene for økologisk skade 

 Bedømme om resultatene fra helsedimenttesten tilsier at sedimentene gir økologisk skade 

 Beregne sannsynlig gjennomsnittsnivå av miljøgifter i vannmassene over sedimentet 

 Bedømme om disse nivåene overskrider grense mellom Miljødirektoratets Klasse II og III for 
sjøvann-verdiene for økologisk skade 

  

. Evaluere samlet risiko fra sedimentene ut fra Trinn 2 

 Identifisere overskridelser av eventuelle akseptkriterier for spredning 

 Identifisere overskridelser av grenseverdier for skade på human helse 

 Identifisere overskridelser av grenseverdier for skade på sedimentlevende organismer 

 Identifisere overskridelser av grenseverdier for skade på organismer i vannmassene 

 Hvis aktuelt: identifisere risiko for skade på naboområder 

 Beskriv samlet risiko fra sedimentene i forhold til miljømål 

 Beslutte om sedimentområdet kan friskmeldes 

 Hvis ikke – velg om man skal gå til tiltaksvurdering eller gjennomføre Trinn 3 

 

E. Gjennomføring av Trinn 3 

 

 Evaluere nytteverdien av Trinn 3 undersøkelser ut fra usikkerheten i Trinn 2 

 Fastsette ambisjonsnivå for Trinn 3: erstatning av sjablongverdier eller full numerisk 
modellering  

 

Sjekkliste for videre gjennomføring av Trinn 3 er lite hensiktsmessig siden aktivitetene må tilpasses 

den enkelte situasjonen.   
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Vedlegg VI - Struktur på rapport fra 

risikovurderingen 

Tittel: Risikovurdering av forurenset sediment i ……..  

 

Sammendrag 

 

Innledning 

 

Beskrivelse av området som vurderes 

Følgende temaer skal om mulig dekkes: 

 Geografisk beliggenhet (kartfestet i formålstjenlig målestokk) 

 Generell beskrivelse av området (topografi, dyp, strømforhold, bunntyper, økologisk 
betydning, vernestatus, nåværende arealbruk (rekreasjon, fiske, ferdsel, osv), kjente 
forurensningskilder, miljøtilstand. 

 Skipstrafikkmønster. 

 Definisjon av totalt sedimentområde og ev delområder med estimat av totalt sedimentareal 
(Ased)  

 Kartfesting av skipspåvirket område  

 Estimat av skipspåvirket bunnareal (Askip) 

 

Ønsket miljøtilstand 

Følgende temaer skal dekkes: 

 Eventuelle fastsatte miljømål og tiltaksmål 

 Andre aktuelle miljøhensyn, ref veileder for håndtering av forurensede sedimenter 

 

Risikovurdering Trinn 1 

Følgende temaer skal dekkes: 

 Kartfesting av sedimentstasjonene som er benyttet i vurderingen  

 Metodebeskrivelse for sedimentundersøkelsene (feltprosedyrer, feltmålinger, kjemisk og 
toksikologisk analyseprogram).  

 Kvalitetskontrollrutiner.  

 Resultattabeller for kjemisk karakterisering og toksisitet med angitt overskridelse i forhold 
til grenseverdiene (Regneark 4, tabell 1).  

 Andre resultater som brukes i tolkning av Trinn 1 

 Konklusjon fra Trinn 1 (akseptabel risiko eller videre til Trinn 2) 
o Overholdelse/overskridelse av grenseverdiene 
o Konklusjon om risiko fra sedimentene 
o Eventuell avgrensing av delområder for videre risikovurdering 

 

Risikovurdering Trinn 2 

Følgende temaer skal dekkes:  

 Begrunnelse for eventuell prioritering av risikoelementene (spredning, human helse og 
økologiske effekter). 

 Metodebeskrivelse og resultater fra supplerende informasjonsinnhenting 

 Lokale parameter som benyttes og begrunnelse for disse. 

 Resultat av helsedimenttest (detaljer skal vises i appendiks) med konklusjon om 
overskridelse av grenseverdi. 

 Resultater knyttet til risiko for spredning 
o Tabell over estimert miljøgiftspredning totalt og via de tre transportvegene (diff, 

susp og org). Både flukser (F) og årlig transport (U) angis for hvert stoff for arealet 
påvirket av skip (Askip) og arealet ikke påvirket av skip (Ased-Askip), (Regneark 4 tabell 
2a og 2b). 
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o Evaluering av spredningsestimatene (Er tømmetiden sannsynlig? Regneark 3a)  
o Sammenlikning av spredningen med grenseverdier (Regneark 4, tabell 2a) og 

eventuelle akseptkriterier for spredning.  
o Figur over relativ betydning av spredningsveier (Regneark figur ” Eks Dia middel 

spredning”). 
o Betydning av risikoen fra propelloppvirvling. 

 Resultater knyttet til risiko for human helse 
o Hva slags human eksponering som er aktuell i risikoområdet (sjømat, bading, etc.). 
o Tabell over beregnet total livstidseksponering med overskridelse av grenseverdier 

(Regneark 4, tabell 3). 
o Figur over relativ betydning av eksponeringsveier (Regneark figur ”Eks Dia middel 

human”). 

 Resultater knyttet til risiko for økologiske effekter 
o Beskrive risiko for effekter på sedimentlevende organismer på basis av 

 overskridelsene i Trinn 1 
 tabell over målte/beregnede porevannskonsentrasjoner med overskridelser 

av PNECw (Regneark 4, tabell 4) 
 resultatene fra toksisitetstestene i trinn 1 og helsedimenttesten (Regneark 

4, tabell 5). 
o Beskrive risiko for effekter i vannmassene på basis av  

 tabell over målte/beregnede sjøvannkonsentrasjoner med overskridelser av 
PNECw (Regneark 4, tabell 6) 

 Samlet risikovurdering Trinn 2 
o Risiko for prioriterte økologiske/humane ressurser 
o Risiko i forhold til miljømål 
o Usikkerhet i konklusjonene og konsekvenser av dette 

 

Konklusjoner og anbefalinger 

Følgende temaer skal dekkes i dette kapittelet: 

 

 Samlet konklusjon av risikovurderingen 

 Rangering av delområder for tiltaksvurdering 

 Anbefalinger om videre prosess (Trinn 3, tiltaksplanlegging) 
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Vedlegg VII - Sjablongverdier anvendt i Trinn 2 

og tilpasning til lokale forhold 

Sjablongverdier anvendt i Trinn 2 og tilpasning til lokale forhold 
 

I det følgende gis en oversikt over sjablongverdiene brukt i Trinn 2 og forslag for å tilpasse disse til 

lokale forhold innenfor et realistisk intervall (angitt mellom klammer). Det er også gitt en forenklet 

klassifisering av variabiliteten (Liten, Middels, Stor) av de faktorene som er omhandlet. Oversikten 

må sees på som veiledende og er ment å skulle indikere usikkerheten ved å bruke sjablongverdien i 

en bestemt situasjon.  

 

Før man setter i gang et undersøkelsesprogram for å bedre sikkerheten av faktorene bør man gjøre 

en følsomhetsanalyse for å avklare hvilken betydning endring av faktoren (innenfor sannsynlige 

spennvidde) vil ha for utfallet av beregningene. En stor endring i tallverdien av en faktor behøver 

ikke nødvendigvis å gi tilsvarende stort utslag på sluttresultatet av beregningene, dette kan 

illustreres på en enkel måte ved for eksempel doble eller halvere en parameter i regnearket.  

 

For mer utførlig informasjon om følsomhetsanalyse henvises til litteraturen (for eksempel: Saloranta 

TM, Ruus A, Borgå K. 2011). Identification of the most influential factors in the Norwegian 

guidelines for risk assessment of dispersion of contaminants from sediments. Integrated 

Environmental Assessment and Management 7:657-667). 

 

Faktor 1 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

n = porøsitet  0,7 (0,4-0,7) Middels 

Beregnes utefra bestemmelse av bulktetthet (ρb) og korntetthet (ρs) 

 

Faktor 2 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

 = tortuositet (krunglingsfaktor)  3 (2-5) Middels 

Kan verifiseres ved direkte bestemmelse av in situ diffusjonshastighet 

 

Faktor 3 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

a = faktor som diffusjonshastigheten økes med 

pga. bioturbasjon 

10 (1-500) Stor 

Faktoren bør skjønnsmessig kunne endres ut fra observasjon/måling av redoksforholdene og 

tilstedeværelse av makrofauna (dyr over 1 mm størrelse). For helt anoksiske sedimenter kan man 

sette faktoren til 0. 

Kan for øvrig verifiseres ved direkte bestemmelse av in situ diffusjonshastighet 

 

Faktor 4 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

DS = molekylærdiffusjonskoeffisient (cm2/s)  Vedlegg I 

Stoff avhengig 

Liten 

 

Hentes fra litteraturen eller estimeres ut fra stoffets molekylvekt og kjemisk struktur  

 

Faktor 5 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Cpv = porevannskonsentrasjon (mg/l)  Cpv = Csed [mg/kg]/Kd 

Stoff avhengig 

Stor 

Forslag til prosedyre, se vedlegg VIII.2.5 og VIII.6 
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Faktor 6 Sjablongverdi Trinn 

2 

Variabilitet 

x = diffusjonslengde  1 cm (0,05-2) Middels 

Diffusjonslengden er bestemt av tykkelsen på overgangslaget mellom sediment og vann ("benthic 

boundary") som igjen er avhengig av kornstørrelse, bunngeometri (ruhet) og strømhastighet. Kan 

verifiseres ved direkte bestemmelse av in situ diffusjonshastighet For nærmere utdyping se: 

Boudreau og Jørgensen (2001).  

 

Faktor 7 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

fløst = fraksjon løst, den delen av miljøgift-

innholdet som kan løses i vann etter 

oppvirvling  

10/Kd Stor 

 

Utlekkingstest ved L/S=10, se vedlegg VIII.3.1 

 

Faktor 8 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

msed = mengde 

oppvirvlet 

finfraksjon 

sediment i 

tørrvekt, kg pr. 

anløp en veg ( 

antatt 120 m 

veglengde) 

 

Sedimenttype/- 

havnekategori 

Stor 

havn 

Industri- 

havn 

Småbåt-

havn 

Silt og leire 2000 1000 150 

Sand 200 100 15 

Grus og stein 20 10 1 
 

Stor 

 

Dette må baseres på direkte målinger av turbiditet og mengde suspendert materiale under 

skipsmanøvrering i det aktuelle området, ev supplert med sedimentasjonsforsøk i laboratoriet. Se 

vedlegg IX. 

 

Faktor 9 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Cbio = vevskonsentrasjon i bunnfauna (mg/kg t.v.), 

måles eller beregnes) 

Beregning ved bruk av 

Kd og BCF 

Stor 

 

For de fleste formål bør en bioakkumuleringstest være tilstrekkelig. Alternativet er kjemisk 

analyse av biomasse av lokal bunnfauna. Innsamling med grabb vil som oftest gi for lite 

prøvemateriale. Bunnsleder anbefales.  

 

Faktor 10 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

OCcbio = mengde organisk karbon i bunnfauna 

biomasse 

0,25 g/g t.v. (0,2-0,3) Liten 

 

Variasjonen mellom ulik fauna er liten og det er neppe nødvendig med lokale målinger. Kan 

analyseres direkte på prøver av lokal sedimentfauna. 

 

Faktor 11 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

OCsed = tilførsel av organisk karbon til sedimentet 

utenfra 

200 g/m2og år (10-200) Middels 

Dette måles enklest ved bruk av sedimentfeller nær bunnen. Målingene bør dekke ulike 

produksjonssesonger. Analyse av TOC på fellemateriale, se vedlegg VIII.3.5 
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Faktor 12 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

d = fraksjon av tilført organisk karbon som ikke 

omsettes i sedimentet  

0,47 (0,3-0,6) Middels 

Kan beregnes ut fra forskjell mellom målt TOC i sedimentfeller og målt TOC i sedimentet like 

under bioaktivt lag. Kan også måles direkte gjennom nedbrytningsforøk. 

 

Faktor 13 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

OCresp = organisk karbon omsatt (respirert) i 

sedimentet 

31 g/m2og år (10-70) Middels 

Gjøres ved måling av totalt oksygenforbruk eller CO2-utskillelse over tid i nedbrytningsforsøk med 

lokale sedimenter, enten i mesokosmos-forsøk eller ved bruk av respirasjonskammer in situ. 

 

Faktor 14 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

BCFfisk = biokonsentrasjonsfaktor  

vann/fisk (l/kg v.v.) 

Vedlegg I 

Stoff avhengig 

Stor 

Beregnes sikrest ut fra å kombinere resultatene av bioakkumuleringstesten (gir BSAF) med analyse 

av porevannskonsentrasjonene (gir Kd). Begge deler må gjøres på de stedlige sedimentene. Kan 

også beregnes fra analyse av fisk/skalldyr fra området kombinert med vannanalyser. 

 

Faktor 15 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Kd = fordelingskoeffisient sediment/vann (l/kg) Vedlegg I Stor 

1. Justeres for målt innhold av organisk karbon (Faktaboks 10)  
2. Direktemåling ved porevannsanalyse (se vedlegg VIII.2.5 og VIII.6).  
3. Indirekte måling ved bruk av passive prøvetakere (se for eksempel vedlegg VIII.6) 

 

Faktor 16 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Vsjø = vannvolumet over sedimentet (m3) ingen Stor 

Beregnes enklest fra data for bunnareal, topografi og dyp 

 

Faktor 17 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

tr = oppholdstid av vannet i sedimentområdet  0,02 år (0,003-0,1) Stor 

Beregnes på basis av måling av vertikale tetthetsprofiler og strømmålinger, helst med 

profilerende strømmåler. Oppholdstiden er teknisk sett totalt vannvolum i området dividert med 

vanntransport-hastigheten over grenseflaten mot området utenfor. Resultatet av beregningene 

må tolkes ut fra topografi, tetthetsprofiler og oseanografisk erfaring. 

 

Faktor 18 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Maksimalt bioturbasjonsdyp (bioaktivt lag) øvre 10 cm (0-20) Middels 

Bioaktivt lag vil normalt variere mellom 0 og ca 20 cm, alt etter hva slags fauna som er til stede. 

Alternativer: 

-Beregnes ut fra kjemiske vertikalprofiler (seksjonerte kjerneprøver, standard ISO TC 147/SC6 

2003) 

-Leses visuelt fra sedimentprofilbilder tatt med SPI-kamera  

-Måles ved sporstoff-forsøk i mesokosmoser 

 

Faktor 19 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

ftv = fraksjon tørrstoff av vått sediment 0,35 (= 35 %) (0,3-0,6) Liten 

Regnes som 1- målt fraksjon vann 
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Faktor 20 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Miljøgiftfordelingen med sedimentdyp 

 

Konsentrasjon i hele 

bioaktivt lag samme 

som er målt i Trinn 1 

Stor 

 

Seksjonerte kjerneprøver (standard ISO TC 147/SC6 2003), analyser som overflateprøvene i Trinn 

1  

 

Faktor 21 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

rsed = sedimenteringsrate nytt sediment  3 mm/m2/år Middels 

Dette måles enklest ved bruk av sedimentfeller nær bunnen. Målingene bør dekke ulike 

produksjonssesonger. Analyse av total tørrvekt på fellematerialet. 

Kan også estimeres ved isotopdatering av sedimentkjerner. Denne viser gjennomsnittlig 

sedimenteringshastighet over flere år bakover i tid, men ikke dagens tilstand.  

 

Faktor 22 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Miljøgiftkonsentrasjon i sedimenterende materiale samme som målt i 

sedimentene i Trinn 1 

Stor 

Dette måles enklest ved analyse av materiale samlet i sedimentfeller nær bunnen. Målingene bør 

dekke ulike produksjonssesonger.  

 

Faktor 23 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Andel av total human miljøgifteksponering som 

kommer fra sedimentene.  

10 %, 

for TBT 100 % fra sjømat 

Stor 

 

Dette er i prinsipp en faktor som vil variere for hver forbindelse som funksjon av innholdet i de 

ulike typene næringsmidler. Nærmeste kilde til informasjon vil være Mattilsynet.  

 

Faktor 24 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

DIf = daglig inntak av fisk /skalldyr 

 

Barn: 0,028 kg vv/d 

Voksen: 0,138 kg vv/d 

Middels 

 

Informasjon fra Mattilsynet, evt. lokale eller regionale næringsmiddeltilsyn, ev egne 

spørreundersøkelser av lokale spisevaner 

 

Faktor 25 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

KFf = kontaminert fraksjon av konsumert sjømat 0,5 Middels 

Faktoren sier at 50 % av sjømaten kommer fra det forurensede området, resten kommer utenfra 

og er ikke forurenset. Lokale eller regionale næringsmiddeltilsyn bør kunne bedømme 

betydningen av lokalt fanget sjømat, og derved holdbarheten av sjablongverdien. 

 

Faktor 26 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

af = absorpsjonsfaktor  1 Liten 

Faktoren sier at all eksponering fører til opptak. Lokale forhold har liten innvirkning og 

supplerende undersøkelser er neppe nødvendig.  

 

Faktor 27 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

KV = kroppsvekt 

 

Barn: 15 kg; 

Voksen 70 kg 

Liten 

Standardverdien er brukt ved risikovurdering av kjemikalier, og varierer ikke lokalt 
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Faktor 28 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

Cfisk = miljøgiftkonsentrasjon i fisk (mg/kg vv) ingen Stor 

Analyser av vevsnivå for eksempel etter retningslinjer gitt av OSPAR 

 

Faktor 29 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

fexp = fraksjon eksponeringstid for rekreasjon 30d/år Middels 

Lokale verdier må baseres på befolkningsundersøkelse (levekår, rekreasjonsmønster) 

 

Faktor 30 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

DIsed = inntak av sediment  

 

Barn: 1·10-3 kg t.v./d, 

Voksen: 3,5·10-4 kg 

t.v./d 

Liten 

Lokal variasjon er neppe av betydning, og supplerende undersøkelser lite nyttig 

 

Faktor 31 Sjablongverdi Trinn 2 Variabilitet 

DIsv = inntak av sjøvann 

 

Barn og Voksen:  

5·10-2 l/d 

Liten 

Lokal variasjon er neppe av betydning, og supplerende undersøkelser lite nyttig 
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1. Bakgrunn og målsetning 

Målsetningen med vedlegget er å beskrive de prøvetakings- og analysemetodene som anbefales 

brukt for å fremskaffe data som er nødvendig for å kunne gjennomføre en risikovurdering etter 

Miljødirektoratets veileder. Metodeutvalget er så langt som mulig basert på Norsk Standard. Der 

Norsk Standard mangler er det lagt vekt på å bruke nasjonale og internasjonale standarder som 

enten er godkjente eller under utarbeidelse, eller metoder som er innarbeidet i større 

overvåkingsprogrammer eller som er godt dokumentert i internasjonal faglitteratur. Ved ønske om å 

bruke alternative metoder til de som er foreslått (se nedenfor), bør disse også følge norske eller 

internasjonale standarder og oppfylle de samme kravene til nøyaktighet og følsomhet.  De anbefalte 

metodene er i stor grad allerede i bruk i norsk miljøovervåking. 

 

Dokumentet omfatter analyser av de parametere som brukes for gjennomføring av Trinn 1 og 2 i 

risikovurderingen. Metoder som er aktuelle i et Trinn 3 er ikke utfyllende beskrevet, kun prosedyrer 

for gjennomføring av test på bioakkumulerbarhet og ekstraksjon av porevann, og forslag til 

fremgangsmåte for å bedre presisjonen av beregningsverktøyet i forhold til Trinn 2. Dette er fordi 

Trinn 3 vil måtte tilpasses den enkelte sedimentsituasjonen og metodevalget derfor i prinsippet er 

fritt. Der Trinn 3 kun omfatter en utvidelse av undersøkelsene som gjøres i Trinn 1 og 2 (flere 

analyser osv.) kreves imidlertid at man benytter de samme prøvetakings- og analysemetodene.  

 

Både for prøvetaking og analyser er det ofte flere metoder som er i bruk for samme formål. 

Alternative prøvetakingsmetoder og innsamlingsredskaper vil kunne gi prøver som er ulike både i 

innhold og kvalitet, og alternative analysemetoder vil kunne variere i presisjon og nøyaktighet. Hvis 

man skal sammenlikne forskjellige sedimentområder både med hensyn på klassifisering av 

miljøkvalitet og på miljørisiko bør datagrunnlaget være generert ved bruk av de samme metodene 

og med samme kvalitetskrav.  

 

I mange tilfeller finnes det flere likeverdige prøvetakings- og analysemetoder som vil kunne gi 

tilnærmet samme resultat, og det foregår også en kontinuerlig utvikling av både 

prøvetakingsmetoder og analysemetoder for miljøgifter. Det er derfor ikke et krav at man bruker de 

metodene som er gitt i dette vedlegget, såfremt laboratoriet kan dokumentere at alternative 

metoder gir tilfredsstillende nøyaktig resultat med tilfredsstillende følsomhet og presisjon, bla. 

gjennom interkalibreringer, bruk av sertifisert referansemateriale og andre kvalitetskontrollrutiner. 

Det legges vekt på at man bruker godt dokumenterte analysemetoder og laboratorier som gjør det 

godt i interkalibreringer og ringtester og som kan dokumentere resultatene sine på en god måte. 

Utførende analyselaboratorier bør være akkreditert for de metoder som brukes. Kvalitetskravene er 

i disse tilfeller nedfelt i akkrediteringen. For enkelte parametere kan det være få laboratorier med 

akkrediterte metoder. Det er i slike tilfeller viktig at analysene av disse gjennomføres med de 

samme QA/QS-prinsipper som laboratoriet har for sine akkrediterte analyser. 

 

Dokumentet setter ikke spesifikke krav til kvantifiseringsgrenser for de kjemiske analysene, siden 

dette ligger implisitt i det at resultatene skal brukes til sammenlikning med de oppgitte 

grenseverdiene i klassifiserings- og risikosystemet, der overskridelse av tilstandsklassen II bør kunne 

kvantifiseres. 
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2. Felt- og prøvetakingsmetoder 

2.1 Feltarbeid 

Generelle retningslinjer for gjennomføring av feltarbeid i forbindelse med miljøkartlegging er gitt i 

Norsk Standard NS 9420 (se oversikt over aktuelle standarder i kapittel 8).  

2.2 Stasjonsplassering og antall stasjoner 

Valg av stasjoner for prøvetaking av sedimenter for risikovurdering skal gjøres i følge Norsk Standard 

NS-EN ISO 5667-19:2004. Prøvepunkter (stasjoner) skal plasseres slik at de er mest mulig 

representative for det området som skal vurderes. Dette gjøres skjønnsmessig ut fra den kunnskap 

man har om området, først og fremst bunntype (hardbunn/sedimenter), topografi og dybdeforhold 

(fra sjøkart). En forundersøkelse i form av ekkoloddregistrering, sonar, videokamera og eller 

sedimentprofilkamera kan være nyttig for å avgjøre om området bør deles i delområder som 

prøvetas hver for seg, og for å bedømme hvor dypt det biologisk aktive laget (bioaktivt lag) strekker 

seg i sedimentet. 

 

Antallet stasjoner og plassering vil alltid bygge på et visst skjønn. I risikoveilederen kreves minimum 

5 stasjoner fra hvert område, der hver stasjon maksimalt skal representere et areal på 10 000 m2 

(for områder dypere enn 20 m: 40 000 m2). For komplekse områder som må deles i delområder, kan 

det være nødvendig å øke antallet stasjoner ut over dette. Stasjonsantall og plassering må også sees 

i sammenheng med om det er finnes tidligere sedimentanalyser fra området som kan inngå i 

risikovurderingen. Hvis det ikke har skjedd store endringer i et område (tiltak, endringer i utslipp 

osv.) og så lenge tidligere analyser har tilfredsstillende kvalitet, bør man kunne bruke sedimentdata 

fra iallfall de siste 10 årene. 

 

NS-EN ISO 5667-19 gir også veiledning med hensyn til behov for parallelle prøver. I risikoveilederen 

er det anbefalt at man for hver stasjon analyserer en blandprøve av 4 parallelle enkeltprøver (se 

kapittel 3.2.1). Man bør også vurdere å oppbevare en delprøve av hver av de parallelle prøvene for 

eventuelle senere individuelle analyser, blant annet hvis man ønsker informasjon om den flekkvise 

fordelingen av forurensningen innen stasjonen. For risikovurderingen er det imidlertid 

gjennomsnittsforholdene på hver stasjon som er av interesse. Det er sjelden at historiske data er 

tatt på samme måte, dvs. blandprøve av 4 paralleller. Såfremt slike data oppfyller kravene i 

avsnittet ovenfor, bør de kunne brukes sammen med nye data. Man må imidlertid være oppmerksom 

på at regnearket legger samme vekt på alle sedimentdata som legges inn, og det sier seg selv at en 

blandprøve gir et mer representativt bilde av et stasjonsgjennomsnitt enn en enkeltprøve. I en 

risikovurdering bør man kunne anta at denne forskjellen har liten betydning. 

2.3 Prøvetakingsutstyr og håndtering av prøver 

Generelle krav til valg av prøvetakingsutstyr og håndtering av prøver er gitt i NS-EN ISO 5667. Hvilke 

prøvetakere som er egnet ved forskjellige typer undersøkelser og sedimentforhold er også angitt 

her.  
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Risikoveilederen anbefaler at prøvetakingen dekker de øvre 10 cm. Dette vil i de aller fleste tilfeller 

omfatte det bioaktive laget, ofte også noe av sedimentet under dette.  En standard 0,1 m2 van Veen 

grabb vil samle ned til ca. 10 cm sedimentdyp i et mudderaktig sediment men bare til ca 5 cm i et 

sandig sediment. På sandig sediment må man derfor bruke kjerne- eller boksprøvetaker for å sikre 

10 cm dype prøver.  

 

For sedimenter som skal brukes til helsedimenttest er det viktig at man unngår sedimentlag som 

inneholder H2S. Slike anoksiske sedimenter vil likevel ikke inneholde dyr, og miljøgifter herfra 

forventes derfor ikke å bli spredt videre gjennom næringskjeden.   

 

Et viktig krav er at sedimentprøvene tas med minst mulig forstyrrelse av overflatesjiktet. Dette 

innebærer at prøvetakeren må være helt åpen (kjerneprøvetaker) eller senkes langsomt (grabb og 

boksprøvetaker) til den når sedimentet, slik at den ikke genererer en ”frontbølge” som blåser vekk 

overflatesjiktet. Prøvekvalitet kan kontrolleres visuelt når prøven kommer opp. En god prøve bør ha 

uforstyrret sedimentoverflate og klart vann over prøven.  

 

For bunnområder der det er mye stein i tillegg til finere sedimenter vil prøvetaking fra båt være 

vanskelig. I slike tilfeller kan prøvetaking ved dykking være fordelaktig siden en dykker kan se og 

velge ut områder med sediment. Normalt begrenser dette prøvetakingen til områder grunnere enn 

30 meter vanndyp. Prøvetakingen gjøres praktisk ved bruk av åpne sylindere av 30 – 50 cm lengde, 

og diameter rundt 5-10 cm. Sylindrene bør være av klarplast for god kontroll av prøvekvalitet. De 

presses forsiktig ned i bunnen og lukkes oventil med gummikork før de trekkes opp. Så snart 

sylinderen er fri fra bunnen settes en tilsvarende kork inn nedentil og prøven fraktes til overflaten 

uten å tippe over.   

 

En blandprøve fra en stasjon lages ved at hver av de 4 enkeltprøvene homogeniseres hvoretter det 

tas ut lik mengde sediment fra hver prøve til blandprøven. Siden uttaket i noen tilfeller bare er 

noen gram, er det viktig at homogeniseringen er god. 

 

En blandprøvestørrelse på 0,3 liter vått sediment er tilstrekkelig for det minimum av fysiske og 

kjemiske analyser som kreves for risikovurdering Trinn 1. For gjennomføring av toksisitetstestene 

som kreves i Trinn 1 og 2 er det behov for til sammen anslagsvis 10 liter vått sediment.  

 

Prøvene for kjemiske analyser overføres til brente glass med (brent) aluminiumsfolie som foring 

under lokket. Alternativt kan de pakkes direkte i brent aluminiumsfolie som lagres individuelt i 

lukkede plastposer. Prøver for toksisitetstester oppbevares i rengjorte plastspann med lokk. 

Prøvene oppbevares frosset. 

 

Krav til observasjoner og registreringer under feltinnsamlingen er gitt i NS-EN ISO 5667-19.  

 

For enkelte kjemiske stoffer, slik som siloksaner, må man operere med skjerpede krav med tanke 

personlige pleieprodukter og andre kontamineringskilder (se f.eks. rutiner ved Miljødirektoratets 

miljøprøvebank). Også ved opparbeiding av prøver, før analyse, er det viktig med fokus på 

kontamineringsfare. Alt personell som skal håndtere prøvene (prøvetakere, og analytikere på 

laboratoriet) må ikke benytte personlige pleieprodukter som kan inneholde de aktuelle 

kjemikaliene. 
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2.4 Prøvetaking for analyse av miljøgifter i 

biologisk materiale. 

Uttak av vevsprøver fra fisk gjennomføres i henhold til OSPAR (1999). 

2.5 Ekstraksjon av porevann for toksisitetstester 

Uttak av porevann bør gjøres innen maksimum 1-2 uker etter innsamling. Det tas ut tilstrekkelig 

samlet porevannsvolum til å dekke behovet i alle testene i Trinn 1. Porevann ekstraheres fra 

sedimentene ved at homogenisert sedimentprøve sentrifugeres ved ca. 1000 g i 45 minutter. 

Supernatanten dekanteres av. Etter henstand i ca. 30 minutter for sedimentering av eventuelle 

suspenderte partikler suges porevannet av ved hjelp av fullpipette eller lignende og overføres til 

prøveflasker for videre bruk. Normalt vil det være nødvendig å filtrere porevannet gjennom 0,2 µm 

før testing for å bli kvitt mikroorganismer som kan påvirke testene, spesielt Sceletonema-testen. 

Hvis testene ikke kan gjennomføres med en gang kan porevannsprøven eventuelt oppbevares frosset 

ved ca. -20 ºC.  

 

Det gjøres en karakterisering av porevannet som grunnlag for å tolke resultatene. Følgende 

parametere anbefales: pH, salinitet, TOC, DOC, ammoniakk og H2S, eventuelt også sulfid og 

næringssalter. Eventuell H2S i porevannsprøven bør fjernes ved luftbobling før testene. 

2.6 Organisk ekstraksjon for DR CALUX testen 

Upolare miljøgifter (som løser seg i organisk løsemiddel) ekstraheres fra sedimentene ved 

Accelerated Solvent Extraction (ASE).  Følgende prosedyre anbefales: To ganger 20 g sediment 

ekstraheres fordelt på 3-4 celler ved temperatur 100 C og trykk 2000 psi. Ekstraksjonen skjer ved 

hjelp av sykloheksan og diklormetan (1:1 v/v-forhold) i 3 statiske sykler og aceton og diklormetan 

(1:1 v/v-forhold) i 1 statisk syklus. Ekstraksjonstiden per syklus er 5 minutter. Tre ml av ekstraktet 

dampes inn til tørrhet ved hjelp av N2-gass og innholdet løses i 250 µl ultra ren dimetylsulfoksid 

(DMSO) ved hjelp av ultralyd. Dersom innholdet ikke blir løst, tilsettes nye 250 µl DMSO og prosessen 

blir gjentatt. De DMSO-løste ekstraktene benyttes i testen.  

3. Fysisk-kjemiske analysemetoder 

I det følgende gis eksempler på analysemetoder/prinsipper for aktuelle parametere. Som nevnt, er 

det ikke et krav at man bruker de metodene som er beskrevet her, såfremt laboratoriet kan 

dokumentere at alternative metoder gir tilfredsstillende nøyaktig resultat med tilfredsstillende 

følsomhet og presisjon, bla. gjennom interkalibreringer, bruk av sertifisert referansemateriale og 

andre kvalitetskontrollrutiner. Det legges vekt på at man bruker godt dokumenterte analysemetoder 

og laboratorier som gjør det godt i interkalibreringer og ringtester og som kan dokumentere 

resultatene sine på en god måte. Utførende analyselaboratorier bør være akkreditert for de 

metoder som brukes. Kvalitetskravene er i disse tilfeller nedfelt i akkrediteringen.  
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For enkelte parametere kan det være få laboratorier med akkrediterte metoder. Det er i slike 

tilfeller viktig at analysene av disse gjennomføres med de samme QA/QS-prinsipper som laboratoriet 

har for sine akkrediterte analyser. 

3.1 Prøvetaking og gjennomføring av 

utlekkingstester 

Testen anbefales som mål for potensialet for mobilisering av oppløste miljøgifter i forbindelse med 

resuspensjon av sedimenter. Prosedyrene er gitt i NS-EN (Norwegian Standard - European Norm) 

12457 "Karakterisering av avfall - Utlekking - Samsvarsprøving for utlekking av granulært 

avfallsmateriale og slam”. 

3.2 Måling av skjærstyrke 

Slike målinger er beskrevet i Norsk Standard NS 8015. 

3.3 Kornfordeling 

Metodikken for bestemmelsen av kornstørrelsesfordelingen er beskrevet i Buchanan (1984). Først 

utføres en separasjon av sandfraksjonen fra silt og leire ved våtsikting av ubehandlet prøve gjennom 

en 63 m sikt. Sandfraksjonen (> 63 m) siktes på nytt i tørr tilstand ved bruk av en serie 

Wentworth-sikter med maskestørrelser fra 2000 m til 63 m (for eksempel størrelsene 2000, 1000, 

500, 250, 125 og 63 m) og hver fraksjon veies. Vekt av samlet fraksjon <63 µm bestemmes ut i fra 

tørrvekt etter frysetørring. Dette gir grunnlag for å beregne prosentandelen < 63 µm (silt og leire). 

Kornfordeling innenfor denne finfraksjonen (2 – 63 µm) kan analyseres på alternative måter. I dag er 

analyse ved elektronisk partikkeltellere det vanligste.   

 

Vekten av alle fraksjonene bestemmes til nærmeste 0,01 g, og en kumulativ vektprosentfordeling 

over hele størrelsesspekteret beregnes for hver stasjon. Beregningene benyttes videre for å 

bestemme median partikkeldiameter og standard avvik, samt skjevhet og kurtosis (hvor smal eller 

bred fordelingen er) for fordelingen. 

3.4 Vanninnhold 

Gjøres ved tørking av en veid våt sedimentprøve til full tørrhet ved 105 °C (ca 24 timer), hvoretter 

prøven veies på nytt. Vanninnhold kan også bestemmes ved frysetørring som i mange tilfeller er et 

ledd i forbehandlingen før andre analyser. 

3.5 Organisk karbon 

Uttaket pr prøve er fra 0,5 til 10 mg og innhold av karbonater fjernes ved å tilsette 1 M HCl dråpevis 

til det slutter å boble. Tørkede prøver må kunne homogeniseres til pulverform. Tørr prøve veies inn 

i tinnkapsler som forbrennes fullstendig i oksygenmettet heliumgass ved ca. 1800 °C i en CHN-

analysator. Overskudd av oksygen fjernes ved hjelp av kobber ved ca. 650 °C. Forbrenningsgassene 
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passerer deretter en kromatografisk kolonne, og CO2-gassen detekteres i en varmetrådsdetektor. 

Utregning av karboninnholdet gjøres på basis av integrert areal under toppene. Resultatene regnes 

normalt ut som prosent av tørrvekt sediment. 

 

I mange sammenhenger er gravimetrisk analyse av totalt organisk innhold (glødetap) brukt som et 

tilnærmet mål for innhold av organisk karbon. Dette er ikke tilfredsstillende som grunnlag for 

risikoanalysen, siden det er behov for å kunne vurdere gyldigheten av fordelingskoeffisienten Kd opp 

mot innholdet av organisk karbon, ikke organisk stoff. 

3.6 Redoksforhold 

Måling av redoksforhold (Eh) i sedimentet kan gjøres med elektroder som føres direkte inn i en 

uforstyrret sedimentprøve (helst kjerneprøve) uten tilsetting av kjemikalier. En aktuell prosedyre er 

bl.a. beskrevet i Norsk Standard NS 9410:2007. 

3.7 Metaller 

3.7.1 Generelt 

Prøvene analyseres etter oppslutning med salpetersyre i henhold til Norsk Standard NS 4770. 

Sedimentet frysetørkes eller tørkes til konstant vekt ved 105 °C, eller ved 40 °C hvis også Hg skal 

bestemmes. En innveid mengde tørket materiale siktes gjennom en 0,5 mm sikt. Fraksjonen < 0,5 

mm oppsluttes med salpetersyre i autoklav i henhold til standarden. Alternativt veies 0,5 – 1,0 g 

tørket, homogenisert prøve eller ca. 2 g våt prøve inn i en oppslutningsflaske og tilsettes 20 ml 7 

mol/l salpetersyre. Flasken lukkes godt og oppsluttes som angitt ovenfor i autoklav. Etter avkjøling 

fortynnes prøven direkte i flaskene ved å tilsette 80 ml avionisert vann, blandes og hensettes til 

uløst materiale bunnfeller. Analysen utføres på den klare væskefasen. Selve bestemmelsen utføres 

med ICP-AES, ICP-MS, FIMS (Hg) eller med atomabsorpsjon grafittovn. 

 

3.7.2 Kvikksølv (Hg) 

Denne metoden, kalddampteknikk, er basert på Norsk Standard NS 4768, som er sammenlignbar med 

Norsk Standard NS-EN 1483. Prøver som ikke kan analyseres med en gang, må fryses eller frysetørres 

umiddelbart etter ankomst.  

 

Kvikksølv må foreligge på ionisk form i prøveløsningen for at kalddampteknikk skal kunne benyttes. 
Et reduksjonsmiddel (tinnklorid - SnCl

2 eller natriumborhydrid - NaBH4) blandes med prøven og 

omformer det ioniske kvikksølvet til metallisk kvikksølv (Hg). Kvikksølvdampen ledes inn i 

spektrofotometer der kvikksølv kvantifiseres ut fra absorbans ved 253,7 nm. En fordel med denne 

teknikken at ikke-spesifikk bakgrunnsabsorpsjon og matriseinterferenser er minimale. 

 

En alternativ metode er at man etter reduksjonstrinnet med tinnklorid eller natriumborhydrid fører 

kvikksølvdampen inn i et atomfluorescensspektrometer. Kvikksølvatomene blir eksitert ved stråling 

med bølgelengde omkring 254 nm, og kvantifiseres på basis av intensiteten i 

fluorescensutstrålingen. 
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3.7.3 Kadmium (Cd), bly (Pb), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As) og 
krom (Cr) 

Prøver tilsettes suprapure salpetersyre og oppsluttes ved høyt trykk og temperatur i en 

mikrobølgebasert oppslutningsenhet (UltraClave).  UltraClave har ett reaksjonskammer, noe som 

sikrer at alle prøvene oppsluttes ved nøyaktig samme temperatur. I tillegg er det lite 

prøvehåndtering, noe som minimerer faren for kontaminering.  

Konsentrasjoner av metallene kan bestemmes ved bruk av induktivt koplet plasma 

massespektrometer (ICP-MS). 

 

Det foreligger også en metode for analyse av metaller vha. ICP-AES, basert på Norsk Standard NS-EN 

ISO 11885.  

 

3.7.4 Tinnorganiske forbindelser (tributyltinn; TBT og trifenyltinn; TFT) 

Analysen gjøres etter Norsk Standard, NS-EN ISO 17353. Denne metoden er basert på at 

tinnorganiske forbindelser i vann blir alkylert med natrium tetraetylborat og ekstrahert med heksan. 

Ekstraktet renses med silika. Etter oppkonsentrering separeres tetrasubstituerte organiske 

tinnforbindelser ved kapillær GC-MS, flammefotometrisk deteksjon (FPD) eller atomemisjons 

deteksjon (AED). Konsentrasjonen av butyl- og fenyl-tinnforbindelser bestemmes ved kalibrering av 

hele prosedyren med en intern standardblanding. Konsentrasjonene skal oppgis som µg/kg tørrvekt, 

ikke som µg Sn/kg tørrvekt (altså konsentrasjon av forbindelse, ikke konsentrasjon av tinn), for å 

kunne brukes i risiko- og klassifiseringssammenheng. 

3.8 Organiske miljøgifter 

3.8.1 PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) 

Risikovurdering og miljøkvalitetsklassifisering baserer seg på analyse av de 16 forbindelsene som 

omfattes av US EPAs liste over prioriterte PAH-forbindelser (PAH16). Konsentrasjonen skal oppgis for 

hver enkeltforbindelse (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, 

pyren, benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, 

indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenso(ah)antracen, benzo(g,h,i)perylen) samt som summen av 

enkeltforbindelsene. Ved summering for klassifisering skal konsentrasjoner under 

kvantifiseringsgrensen regnes som 0. Metoden er dekket av Norsk Standard NS 9815. Prøvene 

tilsettes intern standard, fortrinnsvis i mengde som tilsvarer det som forventes i prøven og 

ekstraheres med organisk løsemiddel. Ekstraksjon i soxhlet utføres kun på frysetørket materiale og 

med diklormetan. Alternativt utføres ekstraksjon ved bruk av ASE 200 som brukes både på vått og 

tørt materiale. Ved ekstraksjon av våte prøver utføres tørrstoffbestemmelse på en delprøve. Alle 

ekstrakter renses for interfererende stoffer på GPC. Etter rensing analyseres ekstraktet ved bruk av 

GC/MSD. Kvantifisering utføres ved hjelp av ekstern og intern standard. Metoden er basert på GC-

FID og er mindre egnet hvis prøven inneholder store mengder mineraloljer. 

 

3.8.2 PCB (polyklorerte bifenyler) 

Risikovurdering og miljøkvalitetsklassifisering baserer seg som minimum på analyse av de 7 

kongenerene (PCBer 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180) som normalt betraktes som mest 

miljøbetenkelige (PCB7). Konsentrasjon av både enkeltkongenerene og summen av disse skal oppgis. 

Ved summering for klassifisering skal konsentrasjoner under kvantifiseringsgrensen regnes som 0.  
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Prøvene til PCB-analyse tilsettes interne standarder og ekstraheres med organiske løsemidler. 

Opparbeiding av prøvene, ekstraksjon og rensing av ekstrakt kan gjennomføres felles for PAH og 

PCB. Ekstraktene analyseres ved bruk av GC/ECD. Kvantifisering utføres ved bruk av intern og 

ekstern standard.  

 

3.8.3 DDT 

Denne og tilsvarende forbindelser ekstraheres og bestemmes sammen med PCB. 

 

3.8.4 Bromorganiske forbindelser (PBDE; HBCDD og TBBPA) 

Gjøres ifølge internasjonal standard ISO 22032. Standarden omfatter bestemmelse av utvalgte 

polybromerte difenyletere (PBDE) i sediment og slam ved hjelp av GC-MS i ”electron impact” (EI) 

eller ”negative ion chemical ionisation” (NCI) modus. Ved å benytte GC-EI-MS kan metoden brukes 

til å bestemme konsentrasjoner i området 0,05 – 25 µg/kg av tetra- og oktabromkongenerer, og 0,3 – 

100 µg/kg av dekabromdifenyleter. Omtrent ti ganger lavere konsentrasjoner kan kvantifiseres når 

man benytter GC-NCI-MS.  

 

Bromerte difenyletere ekstraheres fra den tørkede prøven ved hjelp av et organisk løsningsmiddel, 

for eksempel toluen eller blanding av aceton og heksan. Ekstraktet renses, for eksempel ved 

preparativ multilags silikagelkromatografi. Ekstraktet oppkonsentreres før analyse ved GC-EI-MS 

eller GC-NCI-MS. Konsentrasjonene bestemmes ved bruk av intern standard. 

 

HBCDD kan analyseres ved at prøver tilsettes isotopmerket HBCDD-standard for kvantifisering. 

Deretter ekstraheres prøvene med organiske løsemidler under nitrogenstrøm, etterfulgt a 

opprensningsprosedyrer ved bruk av konsentrert svovelsyre og silika-kolonne for å fjerne fett og 

andre interferenser. Kvantifisering kan gjøres vha LC-ToF eller LC-QToF. HBCDD konsentrasjon som 

brukes for risikovurdering er den summ av alle isomere (α-HBCD, β-HBCD, γ-HBCD og andre). 

 

TBBPA kan eventuelt analyseres sammen med bisfenol A. Før ekstraksjon tilsettes det en blanding 

av isotopmerkete fenoler som brukes i kvantifisering. Prøvene blir ekstrahert med organiske 

løsemidler og ekstraktene blir konsentrert under nitrogen etterfulgt av en renseprosedyre på en 

SPE-kolonne for å fjerne interferenser før analyse. Etter eluering fra SPE-kolonnen blir ekstraktene 

ytterligere konsentrert under nitrogen før de analyseres. Prøver kan analyseres med LC-QToF, eller 

LC-ToF. Bruk av høyoppløsende massespektrometri gir best følsomhet samt en veldig liten fare for 

feilidentifisering pga. interferende forbindelser. 

 

3.8.5 Dioksiner og dioksinliknende PCB  

PCDF/PCDD og non-ortho PCB analyseres etter metodikk beskrevet hos Schlabach et al (1993), 

Oehme et al (1994) og Schlabach et al (1995). Metoden går i korthet ut på å homogenisere prøvene i 

Na2SO4 før ekstraksjon ved direkte eluering med sykloheksan og diklormetan.13C-merkede 2,3,7,8-

substituerte PCDD/PCDF tilføres som intern standard og prøvene renses vha. et multikolonnesystem 

med ulike typer silika, aluminiumoksid og aktivt karbon. Bestemmelse av forbindelsene gjøres så 

ved GC/MS. Resultatene oppgis som toksisitetsekvivalenter i henhold til WHO 2005 (Van den Berg et 

al. 2005). 

 

3.8.6 Heksaklorbenzen (HCB) og pentaklorbenzen 

Disse forbindelsene ekstraheres sammen med PCB og bestemmes sammen med disse. 
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3.8.7 Klorerte parafiner (C10-C13 kloralkaner og mellomkjedete klorparafiner) 

Sedimentprøven bør som regel tørkes før ekstraksjon, hvis ikke så må det tas av en homogen alikvot 

for en separat tørrvektsbestemmelse. I mangel av 13C-merkete forbindelser av klorerte parafiner 

tilsettes en 13C-merkete PCB-blanding som intern standard ved kvantifiseringen. Sedimentprøven 

soxhlet-ekstraheres først med aceton, så med sykloheksan. Etter ekstraksjon oppkonsentreres 

prøvene, behandles med konsentrert svovelsyre og gjennomgår en opprensning via en silika-kolonne. 

Før analyse med GC/MS tilsettes en gjenvinningsstandard. Bestemmelse utføres ved hjelp av 

gasskromatografi kombinert med henholdsvis høyoppløsende negative ionekjemisk ionisasjons-

massespektrometri (GC/HRMS-NCI). 

 

3.8.8 Lindan (heksaklorsykloheksan) 

Denne forbindelsen kan ekstraheres og bestemmes sammen med PCB og rapporteres som ΣHCH (Σα-, 

β-, δ-, ε- ,γ -HCH). 

 

3.8.9 Oktylfenol, Nonylfenol og Dodecylfenol 

Metoden er beskrevet av Meier et al. (2005). Prøven tilsettes intern standard (deutererte 

alkylfenoler), homogeniseres, ekstraheres med diklormetan og renses opp med GPC. Fenoler 

omgjøres til pentafluorbenzyl-derivater og ekstraheres ved GC/MS.  

 

Alternativt kan alkylfenoler analyseres med andre fenoliske forbindelser (bisfenol A og/eller 

tetrabrom bisfenol A), hvor prøvene innledingsvis tilsettes en blanding av isotop-merkede fenol-

standarder for kvantifisering. Deretter ekstraheres prøvene med organiske løsemidler og 

oppkonsentreres under nitrogen-strøm. Etter opprensing på SPE-kolonne analyseres prøvene vha. 

LC-QTOF. 

 

3.8.10 Dodecylfenol (med isomerer) 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

 

3.8.11 Klorfenoler (pentaklorfenol) 

Klorfenoler ekstraheres fra sedimenter ved væske-væske ekstraksjon av den protonerte formen 

etter surgjøring, eller som det tilsvarende fenolationet i en alkalisk bufferløsning. Ekstraksjon med 

metanolisk alkali er mye brukt, selv om også andre løsningsmidler kan benyttes likeverdig. Ved bruk 

av gasskromatografi må de fenoliske forbindelsene først derivatiseres i alkalisk vandig løsning. Ved 

bruk av HPLC til kvantifiseringen er det ikke nødvendig med noen derivatisering. 

 

3.8.12 Heksaklorbutadien 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS.  
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3.8.13 Triklorbenzen 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.14 Alaklor 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.15 Klorfenvinfos 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. LC/MS. 

 

3.8.16 Klorpyrifos 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. LC/MS. 

 

3.8.17 Endosulfan 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.18 Triflualin 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.19 DEHP 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.20 Perfluoroalkylsubstanser (PFOS og PFOA) 

Før ekstraksjon tilsettes det en blanding av isotopmerkete PFAS. Prøvene ekstraheres med organiske 

løsemidler. Det benyttes buffere for pH kontroll. Ekstraktene renses ved hjelp av fastfase 

ekstraksjon (SPE). Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen før de analyseres. PFOS analyseres 

ved hjelp av LC/MS/MS (ESI negativ mode), eventuelt LCqTOF-MS. 
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3.8.21 Bisfenol A 

Før ekstraksjon tilsettes det en blanding av isotopmerkete fenoler som brukes i kvantifisering. 

Prøvene blir ekstrahert med organiske løsemidler og ekstraktene blir konsentrert under nitrogen 

etterfulgt av en renseprosedyre på en SPE-kolonne for å fjerne interferenser før analyse. Etter 

eluering fra SPE kolonnen blir ekstraktene ytterligere konsentrert under nitrogen før de analyseres. 

Prøver kan analyseres med GC-MS, LC-QToF, eller LC-ToF. Bruk av høyoppløsende 

massespektrometri gir best følsomhet samt en veldig liten fare for feilidentifisering pga. 

interferende forbindelser. 

 

3.8.22 D5 (decamethylcyclopentasiloxane) 

Ekstraksjon og kvantifisering av siloksaner kan gjøres basert på væske/væske-ekstraksjon, i tillegg 

til headspace ekstraksjonsteknikker. Analyse av siloksaner kan utføres ved hjelp av gasskromatografi 

med massespektrometrisk deteksjon (GC-MS). Det gjøres igjen oppmerksom på den store 

kontamineringsfaren ved håndtering av prøver for siloksananalyse. 

 

3.8.23 Triklosan 

Prøver ekstraheres med organiske løsemidler og renses for å fjerne interferenser før gjentatt 

oppkonsentrering av ekstraktet. Deretter byttes det til metanol/vann. Ekstraherte prøver analyseres 

med LC/MS/MS. 

 

3.8.24 TCEP 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. GC/MS. 

 

3.8.25 Diflubenzuron 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. LC/MS. 

 

3.8.26 Teflubenzuron 

Prøvene ekstraheres vha. løsemiddelekstraksjon. Deretter gjennomgår ekstraktene en opprensing 

for å fjerne svovel og andre potensielle forstyrrelser, f.eks. vha. silika- eller GPC-kolonne. 

Ekstraktene oppkonsentreres under nitrogen-strøm før analyse. Analyse gjøres f. eks. vha. LC/MS. 

 

3.8.27 Irgarol (Cybutryn) 

Før ekstraksjon tilsettes det intern standard til bruk i kvantifisering. Prøvene blir ekstrahert med 

organiske løsemidler og ekstraktene konsentreres under nitrogen etterfulgt av en renseprosedyre 

med fastfase ekstraksjons-kolonner for å fjerne interferenser før analyse. Irgarol kan kvantifiseres 

på LC/MS/MS. 
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4. Toksisitetstester 

De fleste av testene anvender på en eller annen måte rent sjøvann. Det settes ikke spesifikke krav 

til sjøvannskvaliteten i dette dokumentet. Det forutsettes at laboratoriet kan dokumentere at 

sjøvannskvaliteten er under kontroll og tilfredsstiller de krav som er nødvendig for ikke å påvirke 

resultatene.  

4.1 Toksisitet overfor Skeletonema costatum 

Toksisitetstesten utføres i henhold til den internasjonale standarden ISO 10253. Porevannet (se 

ekstraksjon kapittel 2.5) tilsettes konsentrerte stamløsninger av næringssalter og fortynnes i rent 

sjøvann med de samme næringssalttilsetningene til ulike konsentrasjoner i området 10-100 % eller 

hvis nødvendig lavere. Kontroller i rent sjøvannsmedium inngår også i oppsettet. Løsningene podes 

med alger fra en eksponensielt voksende kultur av Skeletonema costatum og inkuberes i konstant lys 

ved ca. 20 ºC. Algenes vekst registreres ved telling eller andre indirekte målemetoder i 3 døgn og 

veksthastigheten beregnes. Veksthemming i de ulike kulturene beregnes som reduksjonen i 

veksthastighet i forhold til kontrollkulturene. Veksthemmingen plottes mot konsentrasjonen av 

porevann, og konsentrasjonen som gir 50 % veksthemming (EC50) bestemmes. Dersom 

veksthemmingen fra ufortynnet porevann er < 50 % ansees risikoen for ubetydelig. Fra EC50 

beregnes TU=100/EC50 for å få en enhet som er proporsjonal med toksisiteten. Testen utføres med 

minst tre replikater for hver konsentrasjon av porevann.  

4.2 Toksisitet overfor Tisbe battagliai 

Toksisitetstesten utføres i henhold til ISO (1999). Water Quality – Determination of acute lethal 

toxicity to marine copepods (Copepoda, Crustacea) International Standard, ISO 14669. Standarden 

beskriver bestemmelse av akutt toksisitet overfor en av tre angitte arter av marine hoppekreps. For 

porevannstesten er copepoditt-stadiet av arten Tisbe battagliai anbefalt. Forsøksdyrene eksponeres 

for en fortynningsserie av porevann med filtrert sjøvann ved 20 °C og vekslende lys/mørke. Prosent 

dødelighet registreres etter 24 og 48 timer som grunnlag for å beregne 24 t LC50 og 48 t LC50. TU 

beregnes som 100/LC50. Et krav til gyldig test er at dødeligheten i kontrollsituasjonen (rent 

sjøvann) ikke er over 10 %. 

4.3 Toksisitet overfor larver av Crassostrea gigas 

Toksisitetstesten er basert på følgende standarder: 

 Ecological Effects Test Guidelines OPPTS 850.1055 Bivalve Acute Toxicity Test (Embryo-
Larval). EPA712-C-96-160 April 1996 
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publications/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effe
cts_Test_Guidelines/Drafts/850-1055.pdf  

 ASTM (2004) ASTM E724 - 98(2004) Standard Guide for Conducting Static Acute Toxicity Tests 
Starting with Embryos of Four Species of Saltwater Bivalve Molluscs  
http://www.astm.org/Standards/E724.htm  

 

http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publications/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Test_Guidelines/Drafts/850-1055.pdf
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/publications/OPPTS_Harmonized/850_Ecological_Effects_Test_Guidelines/Drafts/850-1055.pdf
http://www.astm.org/Standards/E724.htm
http://www.astm.org/Standards/E724.htm
http://www.astm.org/Standards/E724.htm
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Testen måler akutt toksisitet av porevannet (48 t EC50) overfor utvikling av larver fra Stillehavsøsters 

Crassostrea gigas. Denne arten har nå etablert seg også i Norge. Larvene produseres direkte for selve 

testen fra voksne hanner og hunner som stimuleres til gyting ved heving av temperaturen. 

Suspensjoner av egg og spermier blandes og suspensjonen av befruktede egg holdes ved 20 °C til de 

brukes. Suspensjonen tilsettes en fortynningsserie av porevannet med filtrert sjøvann og etter 48 

timer tas prøver ut og fikseres. Normalt og unormalt utviklede larver identifiseres og telles i 

mikroskop. Prosent unormalt utviklede larver brukes for beregning av EC50. TU beregnes som 

100/LC50. Et krav til gyldig test er at dødeligheten i kontrollsituasjonen (rent sjøvann) ikke er over 

30 %. 

4.4 Dioxin Receptor CALUX test 

DR–CALUX-testen er en rapport-gen test som indikerer aktivering av AhR (aryl- hydrokarbon-

reseptoren) som følge av binding til dioksinlignende stoffer (plane PCBer og dioksiner). Det dannede 

komplekset påvirker DNA i cellekjernen. Analysen konverterer denne påvirkningen til en 

proporsjonal produksjon av enzymet luciferase som måles i et luminometer gjennom lysutsendelse 

etter tilsetning av substratet luciferin. I testen benyttes en spesiell cellelinje (DR-CALUX celler) som 

er kommersielt tilgjengelig. Resultatet av testen angis som TCDD-ekvivalenter. For ytterligere 

informasjon om DR-CALUX testen henvises til http://www.biodetectionsystems.com 

4.5 Helsediment-tester 

Testene er ikke beskrevet i norsk eller internasjonal standard. I begge testene måles atferd og 

overlevelse av testorganismen i direkte kontakt med det aktuelle sedimentet. En dødelighet på over 

20 % regnes som signifikant og brukes i Trinn 2 som grenseverdi for uakseptabel økologisk risiko. 

 

4.5.1 Test med Arenicola marina 

Arenicola marina (fjæremark) er børstemark som lever nedgravd i sedimentet og finnes fra fjæra og 

ned til 20 meter. Der ligger de i U-formede, slamkledde rør. De spiser løst organisk materiale og 

store mengder passerer tarmen daglig. Det ufordøyde materialet kan ses på toppen av sedimentet 

som små ”spagettilignende” hauger. Arten er utbredt langs hele norskekysten og finnes fra 

Middelhavet til Arktis. 

 

De aktuelle sedimentene homogeniseres for eksempel hjelp av en elektrisk drill påmontert en 

malingblander (kun til sediment-bruk). Prøver av helsedimentet fordeles i minst 7 cm tykkelse i 3 

replikate kar (små kvadratiske, av plast). Et rent ”referanse-sediment” benyttes som kontroll.  Rent 

sjøvann tilsettes til minst 12 cm fra bunnen av karene. Oksygenforsyning besørges ved luftbobling 

(akvariepumper med svak luftstrøm). Fjæremarken tilsettes karene påfølgende døgn, 5 individer i 

hvert akvarium. Forsøksdyrenes atferd og aktivitet observeres i løpet av forsøket ved å registrere 

antall dyr som ikke graver seg ned i sedimentet samt volumet av ”ekskrement-hauger” på 

sedimentoverflaten. Ekskrementmengden i testakvariene klassifiseres i forhold til 

ekskrementmengden i kontrollsedimentet etter en enkel semikvantitativ skala: 2: lik kontrollen, 1: 

klart mindre enn kontrollen og 3: ingen ekskrementer. Eksponeringen avsluttes etter 10 dager. 

Individuelle mark siles forsiktig fra sedimentet og antall levende og døde individer registreres. 

 

http://www.biodetectionsystems.com/food_dr.html
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4.5.2 Test med Corophium volutator 

Corophium sp. er små krepsdyr (amfipoder) som lever i rør i sedimentet, ofte i store tettheter. Ved 

hjelp av egne ekskrementer former den U-rør i sanden. Ved fjære trekker den ned i røret, og 

åpningen kan ofte ses på overflaten av sedimentet. Corophium sp. finnes fra Middelhavet til 

norskekysten. 

 

De aktuelle sedimentene homogeniseres som i Arenicola-testen. Deretter overføres 250-300 ml 

prøver til 3 replikate begerglass for hvert sediment. Rent sjøvann tilsettes til et totalvolum på 800 

ml. Oksygenforsyning blir besørget ved luftbobling (akvariepumper med svak luftstrøm). 20 individer 

av amfipodene tilsettes i hvert begerglass påfølgende døgn. Tidspunkt for tilsetting av Corophium 

noteres for hvert begerglass. Amfipodenes evne til å grave seg ned registreres ved å observere 

antall individer på sedimentoverflaten og i vannsøylen etter 1 dag. Eksponeringen avsluttes etter 10 

dager, og antall individer på sedimentoverflaten og i vannsøylen registreres. Individuelle Corophium 

siles forsiktig fra sedimentet/vannet og antallet levende og døde registreres. 

5. Bioakkumuleringstest 

Det er mest hensiktsmessig å estimere biotilgjengelighet ved å måle opptak eller akkumulering av 

spesifikke miljøgifter i sedimentlevende organismer.  

 

Målingene gjøres i et standardisert testsystem for testing av biotilgjengeligheten av miljøgifter i 

marine sedimenter. Testsystemet er utviklet av US EPA (Lee et al. 1991) og tilpasset norske forhold 

(Hylland, 1996). Eksempler på bruk er gitt av Knutzen et al. (1995), Skei og Andersen, (1996), 

Johnsen et al. (1996), Skei et al. (2002) og Schaanning et al. (2002). To bunndyrarter, 

flerbørstemarken Hediste diversicolor og nettsnegl Hinia reticulata brukes. Begge artene er meget 

vanlige på grunt vann langs norskekysten og er tolerante overfor lave saltholdigheter. Ingen av 

artene lever direkte av sediment. H. diversicolor lever trolig hovedsakelig av mindre organismer. H. 

reticulata er åtseleter og rovdyr, men kan også nyttiggjøre seg organisk materiale fra sediment. 

Årsaken til at det benyttes to organismer er at det kan være til dels store artsforskjeller når det 

gjelder akkumulering av miljøgifter. Børstemark og bløtdyr representerer to viktige grupper i 

marine sedimentsystemer.  

 

Forsøket utføres i glassakvarier med ca. 300 cm2 bunnareal. De aktuelle sedimentene homogeniseres 

med hjelp av en elektrisk drill påmontert en malingblander (kun til sediment-bruk). Ca. 1,2 liter 

sediment tilsettes hvert av akvariene (3 akvarier per sediment/stasjon). Prøver av sedimentene blir 

samtidig tatt ut til kjemisk analyse. Akvariene plasseres i temperaturregulert vannbad og tilføres 

rent sjøvann over sedimentet. Vannfasen blir kontinuerlig skiftet ut gjennom forsøket. 20 

børstemark og 10 snegl settes til i hvert akvarium. Etter 30 dagers eksponering siles dyrene ut og 

børstemarkene oppbevares i et begerglass med rent sjøvann i 6-12 timer for å tømme eventuelle 

rester av sediment i tarmen. Sneglene blir tatt ut av skallet ved hjelp av en nøtteknekker. Erfaring 

tilsier at det ikke er behov for at nettsnegl går seg tomme for tarminnhold (de spiser ikke 

sedimentpartikler). Deretter blir alle dyrene fordelt på prøveglass og oppbevares frosset før 

analyse. Kjemiske analyser av organismene blir utført etter standard prosedyre for analyse av 

biologisk materiale. 
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6. Måling av porevann 

Erfaring tilsier at Kd-verdiene kan variere veldig mye i sediment med gammel forurensning eller der 

forurensningen er sterkt bundet til kullholdig partikulært materiale eller sotkarbon (opptil en faktor 

100 eller mer). Istedenfor å bruke standard Kd-verdier kan det derfor være hensiktsmessig å 

bestemme fordelingskoeffisienter ved å måle porevannskonsentrasjon og beregne Kd-verdien, basert 

på fordeling mellom konsentrasjon av forurensning i sediment og vann: 
 

pv

sed

C

C
K d  

6.1 Organiske miljøgifter 

Vanligvis er porevannskonsentrasjonen for organiske miljøgifter målt ved å bruke en langtids 

ristetest, hvor sediment og vann blandes godt og ristes til likevekt er oppnådd mellom sediment- og 

vannfasen. Deretter måles konsentrasjonen i vannfasen. En ulempe med denne metoden er at det 

kreves relativt store mengder sediment for å oppnå en porevannskonsentrasjon over 

deteksjonsgrensen, i tillegg kan det være vanskelig å fjerne kolloidal partikler som dermed gir en 

tilsynelatende høyere porevannskonsentrasjon. Et alternativ er å blande et tredje faststoff inn i 

sediment/vann-blandingen, som også oppnår likevekt i forhold til sediment- og vannfasen. Aktuelle 

stoffer for fastfase ekstraksjon av PAH, PCBs, dioksiner og PBDE, og som er godt dokumentert i 

litteraturen er LPDE (low density polyethylene), POM (polyoxymethylene) og SPME (solid-phase 

micro-extraction) (fibre laget av polydimethylsiloxane - PDMS). Løste konsentrasjoner av organiske 

miljøgifter beregnes fra mengde stoff som er tatt opp i fastfasepolymeren og etablerte fordelings-

koeffisienter mellom polymeren og vann: 
 

polymer

polymer
pv K

C
C   

 

Fordelene med slike polymer baserte ekstraksjonsmetoder, er at de gir ingen sorpsjon til løst 

organiske karbon eller sotkarbon, samt at man kan måle lave porevannkonsentrasjoner. 

Fordelingskoeffisienten Kpolymer er både avhengig av hvilket stoff man ønsker å måle og type polymer 

man bruker. 

6.2 Metaller 

For uorganiske miljøgifter er variasjon i Kd-verdiene forårsaket av sedimentets egenskaper, pH, 

redoksforholdene, samt ligandkonsentrasjoner, som SO4
2- , Cl-, S2- eller løst organisk karbon (DOM). 

Også andre kationer som Ca2+ eller Mg2+ vil påvirke Kd. Derfor er det svært vanskelig å måle 

porevannskonsentrasjon av metaller i en ristetest med blanding av vann og sediment uten å endre 

de naturlige sedimentforholdene. En fordel med analyse av tungmetaller er at det kreves relativt 

lite vann, slik at det er mulig å få tilstrekkelig stor vannprøve ved å sentrifugere sedimentprøven. 

Rene plastflasker fylles med sediment umiddelbart etter prøvetakingen og sentrifugeres. Vannfasen 

tas av og tilsettes syre og er deretter klar for analyse. 
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1. Bakgrunn 

En av spredningsveiene for miljøgifter fra sedimenter er oppvirvling fra skipstrafikk. Felt 

observasjoner har vist at mengde sediment som virvles opp varierer mye og er lite 

forutsigbart. Denne utredningen gir et estimat av oppvirvling ved å benytte erfaringer fra 

feltundersøkelser samt litteraturstudier 

 

Av litteraturstudier er mye samlet i Bjerknes (2002). Det foreligger mye litteratur fra flere 

tiår tilbake når det gjelder erosjon av sandige ikke-kohesive sedimenter. Materialet som 

omfatter kohesive, leirige sedimenter er mye mindre omfattende.  

 

Hovedspørsmålet som søkes belyst i denne utredningen er hvilke strømhastigheter som 

genereres av skip som legger til og fra kai og i hvilken grad vil disse strømhastighetene kunne 

gi oppvirvling av bunnsedimentene. Videre hvilken betydning har vanndyp, 

sedimentbeskaffenhet og skipsstørrelse for oppvirvling. 

 

2. Generelt om erosjon av sedimenter 

Erosjon av bunnsedimenter oppstår når kraften (skjærspenningen) i overliggende vannmasser 

(løft og drag) er større enn motstanden i sedimentene som skyldes vekten av 

sedimentkornene og friksjon (van Rijn 1993).  

 

Når partikler begynner å virvles opp fra sedimentoverflaten har skjærspenningen nådd en 

terskelverdi, kjent som ”kritisk skjærspenning”. Skjærspenningen   (kraft/areal) uttrykkes 

ofte ved friksjonshastighet U (lengde/tidsenhet). Sammenhengen mellom skjærspenning og 

friksjonshastighet kan uttrykkes som: 

 






2U
,

 

hvor  er vannets tetthet. 

 

Bølger og turbulent strøm (ofte skipsgenerert) forårsaker skjærspenninger ved 

sedimentoverflaten og er de dominerende kreftene som gir erosjon. Stedspesifikke 

sedimentkarakteristika som partikkelstørrelsesfordeling, partikkeltetthet, kohesivitet, 

vanninnhold og biologisk aktivitet kontrollerer motstanden mot erosjon. Disse karakteristika 

har betydning for friksjonen mot bunnen som igjen skaper turbulens. Sammenhengen mellom 

skjærspenning og strømhastighet  ved turbulent strøm kan uttrykkes: 

 
2

0 Uc    

 

Koeffisienten c  er en funksjon av avstand z til sedimentoverflaten og ujevnhetene eller 

ruheten i sedimentoverflaten.  

U
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  er von Karmans konstant (0,4) og 0z  er et mål på ruheten, empirisk bestemt til 

30/0 Dz   hvor D  er typisk størrelse på ujevnheter som eks. formasjoner i overflaten 

eller partikkeldiameter (Bjerkeng 2002). 

 

De fleste erosjonsstudier tar for seg ikke-kohesive (sandige) sedimenter, hvor sedimentene 

opptrer som enkeltkorn. Kritiske strømhastigheter for slike sedimenter er gjengitt i Tabell 

IX.1 etter Bjerkeng (2002). 

 

Tabell IX.1. Sammenhengen mellom økende partikkelstørrelse (D) og kritisk hastighet (Uc) 

og skjærspenning (c) for partikler med tetthet 2.6 ganger vannets tetthet (etter Bjerkeng 

2002). 

 

D 

m 

Uc 

m/s 

c 

Pa 

0.5 0.004 0.01 

2 0.005 0.02 

15 0.007 0.05 

62.5 0.010 0.09 

300 0.013 0.17 

<300 0.014 0.19 

750 0.019 0.37 

3 000 0.048 2.3 

7 000 0.083 6.8 

7 000 0.082 6.8 

30 000 0.171 29.1 

100 000 0.312 97 

 

Sedimentene i norske fjorder og havner er imidlertid i de fleste tilfeller kohesive, dvs. 

sedimentpartiklene opptrer ikke som individuelle partikler, men kleber seg sammen og 

danner aggregater eller fnokker på grunn av de elektrokjemisk frastøtende og tiltrekkende 

kreftene som opptrer mellom partiklene. Naturlige sedimenter i norske fjorder og havner 

består som oftest av en blanding av leire, fin silt og sand. Kohesjon begynner å gjøre seg 

gjeldende når et sediment inneholder mer enn 5 – 10 % leire (vekt %) (Dyer 1986). 

 

De sterke bindingene i kohesive sedimenter gjør at sedimentkornene ikke eroderes på samme 

måten som ikke-kohesive (sand) sedimenter. Erosjonen av kohesive sedimenter beskrives 

gjerne som to hovedtyper: Type I overflateerosjon og Type II masseerosjon (Mehta et al 

1982). Type I erosjon forekommer når kritisk skjærspenning øker nedover i sedimentet som 

følge av konsolidering. Ved Type I erosjon er erosjonsraten høy i starten og avtar etter hvert. 

Type II erosjon kan også være høy i starten, men avtar ikke etter hvert, sedimentene 

fortsetter å eroderes. Dette skjer når skjærspenningen overskrider kritisk skjærspenning 

betydelig (Paterson & Black 1999).  
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Fra eksperimentelle erosjonsstudier med kohesive sedimenter er det ved de helt lave 

strømhastighetene observert at aggregater forsiktig blir løftet opp fra bunnen, De danner 

tynt, nærmest ”tåkeaktig” lag (fluff-laget), men de blir ikke transportert bort (Lintern et al 

2002). Etter hvert som strømhastigheten øker, øker størrelsen på aggregatene som løftes. Ved 

kritisk hastighet løsner lag av sedimentene. Hvis hastigheten øker ytterligere blir overflaten 

flytende og lag av sedimentene fortsetter å eroderes. Ved svært høye hastigheter kollapser 

overflaten og erosjonen går flere cm dypt. Dette forløpet har også vært observert under 

forsøk med sedimenter fra Oslo Havn (upubliserte data og observasjoner fra erosjonsforsøk 

ved NIVAs Marin forskningsstasjon Solbergstrand 2002).  

 

I litteraturen anslås kritisk strømhastighet for fluff-laget i overflatesedimenter til 0,5 cm/s 

(Ziervogel og Bohling 2003) og < 0,3 m/s (Amos et al. 1997). Gjentatte hyppige forstyrrelser 

av sedimentene forhindrer konsolidering og øker derved erosiviteten. Erosjonseksperimenter 

av kohesive sedimenter in situ har viste en kritisk strømhastighet for erosjon på 30 cm/s ved 

første gangs oppvirvling og en halvering til 15,7 cm/s ved annengangs oppvirvling (Widdows et 

al 1998a). Ved gjentatte oppvirvlingsforsøk med en ukes mellomrom sank kritisk hastighet 

ytterligere ned til 14 og 12 cm/s.  

 

Litteraturgjennomgang av Bjerkeng (2002 og referanser i denne) viser at kritisk 

strømhastighet for erosjon av kohesive sedimenter varierer fra 0,1 – 1 m/s. Variasjonene i 

erosivitet er avhengig av ulike sedimentegenskaper: 

 Noen undersøkelser viser at en viss innblanding av sand i leire reduserer erosiviteten. 

Det antydes at kritisk skjærspenning kan være 30 – 40 ganger større for sandblandet 

leire enn for ren leire eller ren sand (Mitchener og Torfs 1996).  

 Ut i fra kjennskapen til at leirmineraler fnokker ved introduksjon av salt kan man 

forvente at saltholdigheten i porevannet har betydning for erosjon av kohesive 

sedimenter. Forsøk av Gularte og medarbeidere (1980) har vist at kritisk 

skjærspenning for erosjon av kohesive sedimenter øker opp til en saltholdighet på 10. 

Dette forholdet kan være av betydning for havnesedimenter ved utløpet av elver.  

 Biologisk aktivitet i sedimentene eller på sedimentoverflaten kan virke både 

stabiliserende og destabiliserende. Benthiske diatomeer er ansett å være en av de 

viktigste organismene for stabilisering av sedimenter ved at de skiller ut 

ekstracellulære polymere substanser (Holland et al 1974 og Grant et al 1986). 

Benthisk makrofauna kan også virke stabiliserende ved at sedimentpartikler kittes 

sammen av sekretet som benyttes til å lage rør på og i sedimentet (Yingst og Rhoads 

1978). I de fleste tilfeller fører den biologiske aktiviteten til destabilisering av 

sedimentene ved pelletsproduksjon, beiting og bioturbasjon (Gerdol og Huges 1994, 

Widdows et al 1998b, Andersen 2001) 

 

Kritisk skjærspenning eller terskelverdien for erosjon er et mål for å kvantifisere erosiviteten 

av en sedimentoverflate og sier noe om stabiliteten i det helt øvre sedimentlaget. Et annet 

mål er erosjonsraten, som definerer mengde materiale erodert per tidsenhet og areal for en 

gitt skjærspenning (Amos et al. 1997). Sistnevnte beskriver stabiliteten av 

overflatesedimentene under det helt øvre laget. Undersøkelser av Amos (1997) viser at 

gjennomsnittlig erosjonsrate varierer mellom 1,4 – 7,4 x 10-4 kg/m2/s uavhengig av 

strømstyrke og skjærstyrke for sedimentet. 
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3. Oppvirvling fra skipstrafikk 

I havneområder er strøm og bølger generert av skip en av årsakene til oppvirvling av 

bunnsedimenter. I denne sammenhengen er spørsmålet hvilke strømhastigheter som oppstår 

langs bunn når skip legger til og fra kai viktig. Dette vil være avhengig av skipstørrelse, hvor 

dypt skipet går, fremdriftsform (propell eller vannjet), motorkraft og propellstørrelse og -

utforming. Skipsbevegelser kan tenkes å medføre erosjon og oppvirvling av sedimenter på tre 

forskjellige måter (Bjerkeng 2002): 

 Utstrømming fra fremdriftsenhet (propell eller vannjet). 

 Innsugning til propell eller vannjet. 

 Strømning rundt skip i bevegelse for å kompensere forflytningen av det nedsenkede 
volumet. 

3.1 Modellering av vannstrøm ved 

propellfremdrift 

Basert på tilgjengelige modeller (Liou og Herbich 1976, Blaauw og van de Kaa 1978) tilpasset 

og bearbeidet i Bjerkeng (2002) og i Klingenberg Holme (2002) er det mulig å beregne 

økningen i strømningshastighet propV  rett bak en propell som en funksjon av 

propelldiameter (D) og tilført kraft (W). Beregningene er basert på at foran en propell i 

arbeid er det et overtrykk og bak propellen er det et undertrykk. Trykkforskjellen driver 

båten fremover. Bak propellen der vanntrykket er utlignet vil hastigheten i vannstrømmen (

bakV ) være 2 ganger større enn økningen i vannhastigheten gjennom propellen ( ): 

 

propbak VV  2  

 

Videre vil diameteren på strålen (D0) bak propellen der trykket er utlignet være redusert: 

 

2
0

D
D   

 

Vannet ut fra en propell går ut som en roterende turbulent stråle. Strålen river med seg 

omkringliggende vann pga viskositeten i vannet, og vokser i omkrets i økende avstand fra 

propellen samtidig som bevegelsesenergien gradvis tapes ved overgang til virvler og turbulens 

(Bjerkeng 2002). Hastighetsfordelingen i strålen endres da gradvis til en Gauss- eller 

normalfordeling (Klingenberg Holme 2002). Innenfor en avstand x fra utgangspunktet vil 

kjernen av strålen ha den opprinnelige hastigheten, men denne kjernen har en lineært 

avtagende radius: 
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D
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2
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I følge Blaauw og van de Kaa (1978) er etableringssonen for en propellstråle ca 2,8 ganger 

strålediameteren D0. Dette gir koeffisienten c = 0,18. 

 

Rundt kjernen hvor hastigheten er normalfordelt vil en ha en hastighet for x<x0 gitt ved: 
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I avstanden 
c

D
x
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0  , vil hele strålen være normalfordelt, og senterhastigheten vil avta med 

økende stråleradius. For x>x0, blir hastigheten gitt ved: 

 

  














2

2
0

2
exp

2
),(

cx

r

cx

D
VrxV bak

 

3.2 Vannjet 

Dagens hurtigbåter, både passasjerbåter og enkelte bilferger, drives i stor grad av vannjet. 

Kunnskapen om erosjonspåvirkning fra skip stammer i stor grad fra propellfremdrift og 

modellbeskrivelsen ovenfor er basert på slik fremdrift.  

 

Det finnes forskjellige typer vannjet og konstruksjonsmåten kan være noe forskjellig 

hovedsakelig på hvordan reverseringsskjoldet er utformet og fungerer. På skip med vannjet 

suges vannet inn gjennom et hull i bunnen på skroget hvoretter det passerer en ”skovl” som 

pumper vannet ut med høy hastighet i en jetstråle. En vannjetstråle med en diameter på 1 

meter kan ha en motoreffekt bak seg på for eksempel 20.000 HK. Et propelldrevet skip med 

en slik motoreffekt vil kunne ha en propelldiameter på 4-8 meter. Vannhastigheten i en 

vannjet er også mye høyere enn for propeller. Vanlig vannhastighet fra en propell er 8-10 m/s 

mens en vannjet fort kommer opp i 25 m/s.  

 

Vannjetutløpet er montert i vannflaten og ligger derfor langt over skipet bunn til forskjell fra 

en propell. Derfor er ikke erosjonsfaren fra en vannjet noe problem under fart forover. Det er 

først når skipet skal bremse opp og manøvrere at erosjonskraften blir stor. Normalt når 

motoren går og båten ligger stille er vannjetten aktiv. For at båten ikke skal bevege seg står 

skjoldet i en slik posisjon at vannstrålen er retta nedover. Dette kan gi kraftig erosjonseffekt. 

Det samme skjer når skipet bremser opp eller bakker, da rettes strålen på skrå nedover, ofte 

rundt 45 grader og motorkraften økes. Figur IX.1 viser strømhastigheter i ulik avstand fra en 

større vannjetmotor med utgangshastighet på jetstrålen på 25 m/sek. Figuren indikerer at en 

slik vannjet vil kunne erodere sedimenter også på dypere vann enn 20 m, men at området 

som eroderes i en hendelse kan være relativt begrenset.  Erosjonsproblemet er kjent i 

fagkretser og en ser derfor på utforming av reverseringsskjoldet for å begrense den vertikale 

farten uten at det i vesentlig grad går på bekostning av reverseringsevnen.  
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Inntil man får bedre grunnlag for å estimere effekter av vannjet anbefales det at man i 

risikosammenheng klassifiserer passasjerbåter og bilferger med vannjet som store 

propelldrevne båter og beregner erosjonen deretter. 

 

 
 

Figur IX.1 Vertikal og horisontal utbredelse av strømhastigheter under en Kamewa vannjet med utgangshastighet på 

jetstrålen på 25 m/sek. (T. Lundestad, pers medd.) 

3.3 Strømhastigheter generert av 

propelldrevne skip 

Når skip er i fart vil strømhastigheten i vannet generert av propellen bli mindre enn hvis 

skipet ligger stille eller manøvrerer ved kai. Når propellen brukes til å akselerere, bremse 

eller dreie skip som ligger stille eller har lave hastigheter kan det ved innsug av vann mot 

propellen oppstå en ”skypumpe”-effekt (Bjerkeng 2002). For slike tilfeller er det vanskelig å 

beregne hvor store hastigheter som kan oppstå ved bunn, men vi antar at den ligger innenfor 

hastighetene gitt i Figur IX.2. 

  

I det følgende er det beregnet hastigheter som kan oppstå ved bunn ut i fra spesifikke 

skipsdata for to typer skip, M/S Color Line Christian IV (heretter kalt Color Line) og F/F 

Trygve Braarud (Universitetet i Oslo) (Tabell IX.2). Skipene er av to forskjellige størrelser og 

representerer kanskje ytterpunktene av propelldrevne skip som normalt legger til i norske 

havner. Resultatene er vist i Figur IX.2. 
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Tabell IX.2. Skipsspesifikke data for M/S Color Line og F/F Trygve Braarud 

Båttype Brutto 

tonn 

Bredde / 

Lengde (m) 

Dypgang 

(m) 

Motorkraft 

(kW) 

Propell-

diam (m) 

Propelldyp 

(ytterkant 

blad) (m) 

M/S Color Line 22000 24,7 / 153,4 5,8 7750 3,6 5,3 

F/F Trygve Braarud 106 7,2 / 22 3 610 1,52 2,7 

 

 

 

Figur IX.2. Bunnstrøm som funksjon av avstand bak propell og økende vanndyp under propell, for Color Line og 

Trygve Braarud. 

Beregningene er basert på ligningene i innledningen og det er tatt utgangspunkt i at skipene 

har så godt som ingen hastighet ved anlegg mot kai. Dette er valgt konservativt fordi det vil gi 

de største hastighetene på vannmassene. Beregningene er presentert i Figur IX.2 og viser at 

Color Line kan generere strømhastigheter ved bunnen opp til 8,7 m/s når det bare er 1 m 
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klaring fra propell til underliggende sjøbunn. Tilsvarende for Trygve Braarud er 3,3 m/s. 

Figuren viser at ved en klaring på 5 m mellom propell og sjøbunn reduseres strømhastigheten 

betydelig, hhv. til 2 m/s og 0,6 m/s for de to skipstypene.  

 

Med en klaring på 5 m mellom propell og sjøbunn oppstår største strømhastighet fra 20 – 40 m 

bak propellen. Når klaringsdypet er mindre oppstår de største strømhastighetene fra 10 – 20 

m bak propellen. Forskjellen i strømhastighet mellom de ulike klaringsdypene avtar med 

økende avstand bak propellen. For Color Line vil strømhastigheten ved bunn være redusert til 

1,3 – 0,5 m/s 80 m bak propellen ved vanndyp mellom propell og bunn fra 1 til 20 m. 

Tilsvarende for Trygve Braarud vil strømhastigheten være redusert til 0,2 – 0,4 m/s. 

 

Vanndypet ved kai er i de fleste havner mellom 10 og 15 m. Dette betyr at i de fleste tilfeller 

vil det inne ved kaia være <1 – 5 m klaring mellom propell og bunn. Selv mindre båter som 

Trygve Braarud vil altså kunne generere strømhastigheter ved bunnen som overskrider kritisk 

hastighet for oppvirvling og erosjon av kohesive sedimenter. Kritisk hastighet kan en regne 

med ligger mellom 0,1 – 1 m/s. Det er altså vanndypet under propellen som er mest 

utslagsgivende for hvor stor strømhastigheten blir ved bunnen. 

 

Disse beregningene anslår hastigheten i senterstrålen bak skipet. Som nevnt avtar radius av 

senterstrålen med økende avstand til skipet. Ut til sidene er det også en svekking av 

vannhastigheten, og hastigheten er normalfordelt. Hvor bratt eller slak denne kurven er, 

bestemmer influensområdet til propellen. For å kunne beregne hvor mye sediment som virvles 

opp totalt per skipsanløp er det også nødvendig å kjenne til influensområdet. I det følgende 

antar vi et influensområde tilsvarende ca skipets bredde. 

 

For å kunne beregne hvor mye sediment som virvles opp per skipsanløp er det også nødvendig 

å kjenne til erosjonsraten eller hvor dypt ned i sedimentet erosjonen går. I følge Amos (1997) 

kan en forvente en erosjonsrate på mellom 1,4 – 7,4 x 10-4 kg/m2/s uavhengig av strømstyrke 

og skjærstyrke for sedimentet. Visuelle observasjonene gjort av Lintern et al (2002) viste at 

høy strømhastighet kan erodere flere cm ned i sedimentene. Basert på disse observasjonene 

og egne observasjoner fra eksperimentelle erosjons-studier på NIVAs marine forskningstasjon 

Solbergstrand (upubliserte data) antar vi følgende erosjonsdyp, avhengig av hvor stor klaring 

det er mellom propell og bunn (Tabell IX.3). Ved sterk erosjon, rives sedimentene av i flak, 

erosjonen går da flere cm ned i sedimentet, anslagsvis maksimum 5 cm. Ved reduserte 

hastigheter vil bare det fluffy overflatelaget eroderes (0,3 cm). Dette antas å skje ved ca 10 

m klaring mellom propell og sjøbunn. Flufflaget er normalt noen mm. 

Tabell IX.3.Forslag til erosjonsdybde som funksjon av klaring mellom propell og bunn og tilhørende mengde masse 

som eroderes.  

Klaring under propell 

(m) 

Erosjonsdybde 

(cm) 

Masse erodert 

(kg v.v./m2) 

Masse erodert 

(kg t.v./m2) 

1 5 65 22,8 

2 2 26 9,1 

5 1 13 4,6 

8 0,5 6,5 2,3 

10 0,3 3,9 1,4 

15 0,2 2,6 0,9 

20 0,1 1,3 0,5 
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3.4 Erfaringer fra feltstudier 

Feltstudier i Sandefjord (DNV 2005), Bispevika (Magnusson 1995), utløpet av Skienselva 

(Molvær 2002) samt i Kristiansand utenfor kaianleggene til Falconbridge og Elkem (Bjerkeng 

2002) har vært basert på strømmålinger og måling av turbiditet. Total mengde partikler 

oppvirvlet pr skipsanløp er estimert ut i fra influensområdet til partikkelskyer og mengden 

partikler i skyene som er generert ved ett enkelt anløp. Disse studiene viser at mengde 

oppvirvlet sediment varierer mye, fra 2800 kg i Sandefjord, mellom 40 og 165 kg i Bispevika, 

400 kg ved utløpet av Skienselva, 60 – 100 kg ved Elkem og 100 – 200 kg ved Falconbridge.  

 

Årsaken til variasjonen er sammensatt, men beliggenhet (åpenhet), vanndyp og type sediment 

har stor betydning. Innseilingen til Sandefjord havn er lang og grunn og det er sedimenter til 

stede hele veien, selv om det her også er rapportert erodert / avblåst sjøbunn utenfor kaiene 

(DNV, 2005). Kontrasten er området utenfor Elkem som til dels består av hardbunn i de 

grunneste områdene og sedimenter, for en stor del sand, på dypere vann. Som nevnt vil 

gjentatt erosjon øke erosiviteten i sedimentene. Avhengig av oppholdstiden på vannmassene i 

det aktuelle område kan området også tappes for eroderbare sedimenter, evt. vil bare 

grovfraksjonen eller fast leire bli liggende igjen.  

3.5 Modelleringen versus feltstudier i 

Sandefjord  

I det følgende ønsker vi å kontrollere om det er overensstemmelse mellom beregninger basert 

på feltmålinger og beregninger basert på grunnlaget for risikoverktøyet som skissert i 

foregående kapitler. Feltstudiene som benyttes til sammenligningen er fra DNVs (2005) 

målinger av turbiditet og beregninger av mengde sediment som virvles opp ved skipsanløp fra 

fergetrafikken i Sandefjord. 

 

3.5.1 Beregninger basert på feltstudiene i Sandefjord 

Rederiet Color Line seiler skipene Color Viking og Bohus i regulær rute i Sandefjord. Color 

Viking er den største av de to med en lengde og bredde på hhv 137 og 24 m. DNV (2005) 

anslår propellvannets influensområde til en bredde på 25,5m ved full motorkraft (17200hk = 

12642 kW). DNV (2005) har estimert oppvirvlingen av sediment til ca 2800 kg ved avgang av 

Color Viking. Beregningene er basert på en målt forhøyet partikkelkonsentrasjon i 

vannmassene over et areal med diameter på 150 m hvilket tilsvarer et areal på 17663 m2 (DNV 

2005).  

 

Hvis vi antar at 2800 kg er virvlet opp fra 17663 m2 tilsvarer det en midlere oppvirvling av de 

øvre 0,3 mm av bunnen. Det er da tatt utgangspunkt i at 1 mm/m2 tilsvarer 0,57 kg/m24.  

                                                 
4 Dette er tall hentet fra en 137Cs datert kjerne fra kaiområdet til Jotun Fabrikker lenger ut i 

fjorden. Dette var en god datering hvor maksimum konsentrasjonen av 137Cs, tilsvarende 

utslippene fra Tjernobyl i 1987, ble funnet 8,5 cm ned i sedimentet, noe som gir en tilvekst 

på 4 mm/år. Videre ble det beregnet at årlig tilvekst av sedimenter var 2,3 ± 1 kg/m2/år 

(Bakke og Helland under utarbeiding).  
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En oppvirvling av 0,3 mm eller 0,17 kg/m 2 innenfor influensområdet gir en konsentrasjon av

partikler i hele vannmassen på ca 20 mg/l hvilket er i overensstemmelse med målingene til

DNV (2005).

Sandefjord havn har ikke mer enn 8 m vanndyp, dvs. det er en klaring mellom propell og bunn

på ca 2 m. I følge beregningsverktøyet (kapittel 3.3) vil strømhastighetene i de grunne

partiene utenfor kaiområdet ligge langt over kritisk hastighet for oppvirvling av kohesive

sedimenter. Ved tilstedeværelse av slike sedimenter vil erosjonen i følge Tabell IX.3 virvle

opp de øvre ca 2 cm, og ikke bare de øvre 0,3 mm. Dette betyr enten at influensområdet er

sterkt overestimert (skyen på 150 m diameter representerer ikke arealet som ble oppvirvlet)

eller at mengde materiale anslått oppvirvlet er underestimert (mer ble virvlet opp enn det

som ble målt i vannmassene) eller en kombinasjon av disse.

3.5.2 Beregninger basert på modellbetraktningene
Vi forsøker å estimere influensområdet av propellbruk på Color Viking. DNV (2005) anslår

bredden på senterstrålen til å være 25,5 m 100 m bak Color Viking. Skipet har to propeller

akter, de to strålene vil derfor overlappe hverandre. Vi antar at influensområdet til

propellstrålen tilsvarende bredden på skipet. Hvis vi videre antar at skipet påvirker bunn fra

500 m unna kai, får vi et influensområde på 12500 m2 (Figur IX.3)

Figur IX.3. Sandefjord havn med skraverte felt for antatt skipsoppvirvling, jfr. tekst for utfyllende opplysninger

Vi vet videre at hastigheten i senterstrålen har en normalfordeling og at det er ca 2 m klaring

mellom propell og bunn. Basert på Tabell IX.3 antar vi at senter av strålen eroderer ned til 2

cm sedimentdyp, og at ytterkant av strålen eroderer ned til 0,3 cm (Figur IX.4). Dette gir et

gjennomsnittlig erosjonsdyp på 0,85 cm i influensområdet. For hver meter skipet beveger seg

virvles det da opp ca 0,2 m3 sediment (25 m2 * 0,0085m). Regner vi en egenvekt av vått

sediment på ca 1,3 g/cm 3 ved et vanninnhold på ca 65 % gir dette 260 kg vått og 90 kg tørt

sediment for hver meter skipet beveger seg. Vi regnet influensområdet til 500 m langt. Langs
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denne strekningen virvles det da opp 130 tonn vått og 45 tonn tørt sediment. Dette er langt 

over anslaget til DNV (2005) på 2800 kg. 

 

Figur IX.4. Skjematisk fremstilling av hastighet- og erosjonskurve i propellstråle bak et skip 

3.5.3 Sammenlikning av beregningsmåtene 

Avhengig av hvor grovkornet bunnsedimentene er, vil mye av den groveste fraksjonen, sand 

og grus sedimentere raskt etter oppvirvling. Målingene som er utført i de ulike havnene er 

gjort både ved faste installasjoner og ved håndholdt utstyr. I begge tilfeller er målingene 

gjort i en avstand fra oppvirvlingsområdet og litt etter oppvirvlingen. Vi kan derfor anta at 

målingene reflekterer silt og leirfraksjonen av sedimentene som blir hengende igjen i 

vannmassene. Vi har ikke konkrete opplysninger om kornfordelingen i sedimentene utenfor 

kaiene i Sandefjord. Antar vi samme fordeling som utenfor kaiene ved Jotun Fabrikker består 

sedimentene av ca 10 % leire og 10 % silt. Hvis DNV i 2005 fanget opp både silt og 

leirfraksjonen ble det totalt virvlet opp nærmere 14 tonn partikler og hvis det bare var 

leirfraksjonen som hang igjen i vannmassene var det nærmere 28 tonn som totalt ble virvlet 

opp totalt. Oppvirvlet mengde partikler basert på feltmålinger er således i samme 

størrelsesorden som beregningene basert på risikoverktøyet.  

 

Sammenligningen tilsier at det er viktig å ta hensyn til kornstørrelsesfordeling av sedimentene 

ved beregning av oppvirvling. I spredningssammenheng er det miljøgifter knyttet til 

finfraksjonen som er av betydning. Ved feltmålinger er det denne fraksjonen som er 

gjenstand for registrering siden de grovere fraksjonene sedimenterer raskt.  

4. Beregningsverktøy og 

sjablongverdier 

Sammenhengen mellom klaringsdyp og total mengde sediment som virvles opp kan ut fra 

Tabell IX.3 beskrives med likningen 

 

Fero = 24,78  Dsjø 
-1,24 

 

hastighet

erosjonsdyp

2cm 0,3cm

25
m

hastighet

erosjonsdyp

2cm 0,3cm

25
m
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Der Fero er oppvirvlet mengde sediment (kg tørrvekt/m2), og Dsjø er klaringsdypet (m), dvs 

avstand mellom propell og bunn. Kjenner man klaringsdypet og forutsetter at erosjonen virker 

til sidene i en bredde tilsvarende fartøyets bredde, kan man estimere den totale vekten av 

det materialet som virvles opp for hver meter båten beveger seg.  Kjenner man også lengden 

av traséen fartøyet følger og fraksjon av fint sediment (silt og leire) i denne traséen, kan man 

beregne den mengde finmateriale som totalt virvles opp i en anløpshendelse. Dette 

materialet kan man anta blir værende i vannmassene en stund før det resedimenterer, og det 

kan spres til andre områder. I risikosammenheng er dette av størst betydning. 

 

Siden det finnes alle grader av fartøystørrelser, klaringsdyp og fraksjon finmateriale, foreslår 

vi en forenklet kategorisering til bruk i en risikovurdering.  

 

Farledsområdet fra 20 m vanndyp og innover i en havn kategoriseres i 3 dybdeintervaller: 5 til 

10 m (snitt 7,5 m), >10 til 15 m (snitt 12,5 m) og >15 til 20 m (snitt 17,5 m). For hver kategori 

anslår man lengde av skipstraseen og typisk fraksjon finmateriale i sedimentene 

(< 63 µm).  

 

Vi foreslår videre at fartøystørrelsen deles inn i tre kategorier (Tabell IX.4) 

Tabell IX.4  Inndeling av fartøystørrelse. 

Fartøyskategori Skroglengde (m) Skrogbredde (m) Propelldyp (m) 

Stort >150 > 20 6 

Middels 50 - 150 10 4,5 

lite < 50 < 5 3 

 

Mengde oppvirvlet finfraksjon pr anløps- eller avgangshendelse beregnes da for hver av disse 

fartøyskategoriene samlet for de tre dybdekategoriene som  

 

 T  f Br   ) Pd) - (D (24,78  =m
3

1i
risi

1,24-
ised 



  

 

msed: kg finmateriale virvlet opp pr anløp for hver fartøyskategori (kg tørrvekt) 

Di: gjennomsnittlig vanndyp i dybdekategori i (m) 

Pd: propelldyp (m) 

Br: skipsbredde (m) 

fsi: fraksjon < 63 µm i dybdekategori i  

Tri: trasélengde i dybdekategori i (m) 

 

Total oppvirvling pr dag eller år kan så beregnes ut fra trafikkmønster. Dette vil være et 

aktuelt beregningsverktøy til bruk i Trinn 3 i risikovurderingen. 

 

Vi har brukt beregningsverktøyet til å komme fram til sjablongverdier for noen typiske 

skipstrafikksituasjoner som er lagt inn i Risikoveilederens Trinn 2 (Faktaboks 6). Med en antatt 

farledsstrekning for hvert av dybdeintervallene ovenfor på 40 meter, og et innhold av 

finfraksjon (silt/leire) i sedimentet på henholdsvis 60 %, 40 % og 20 % fra dypeste til grunneste 

intervall, vil beregnet totalmengde oppvirvlet finfraksjon pr anløp være 3000 kg, 900 kg og 

350 kg for henholdsvis stort, middels og lite fartøy.  
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Så har vi satt opp 3 kategorier av havner: stor havn (ferger, cruiseskip, taubåter osv), middels 

havn (lastebåter, supplybåter osv) og liten havn (småbåthavn). Ut fra at disse havnene vil bli 

besøkt av varierende størrelse båter, har vi avrundet totalmengde oppvirvlet finfraksjon pr 

anløp ovenfor til henholdsvis 2000 kg, 1000 kg og 150 kg for de tre havnetypene (tabell IX.5). 

Dette er for havner med vesentlig silt og leir-sedimenter. For havner med vesentlig 

sandsedimenter har vi satt oppvirvlet finfraksjon til 10 % av disse og for havner med grus og 

stein til 1 % av disse. Sjablongverdiene i risikoveilederen blir da (kg tørrvekt oppvirvlet 

finfraksjon pr anløp): 

 

Tabell IX.5  Sjablongverdier for oppvirvlet finfraksjon pr anløp i tre typer havner 
 

Sedimenttype 
Havnekategori  

Stor havn 1) Industrihavn 2) Småbåthavn 

Silt og leire 2000 1000 150 

Sand 200 100 15 

Grus og stein 20 10 1 
1) ferger, cruiseskip, taubåter, m.m. 
2) lastebåter, supplybåter, m.m. 

5. Konklusjoner og anbefalinger 

Gjennomgang av tilgjengelig litteratur og data har sannsynliggjort at skipstrafikk kan 

generere strømhastigheter ved bunn som langt overskrider hastigheten for erosjon av 

kohesive sedimenter. Hvor stor strømhastigheten langs bunnen blir, er sterkt avhengig av 

klaringsdyp mellom propell og bunn. Selv det som er ansett som mindre båter i 

skipstrafikksammenheng kan generere høy strømhastighet langs bunnen hvis klaringsdypet er 

lite.  

 

Det er klart behov for å skaffe informasjon om erosjonsmønsteret for vannjet-motorer. Dette 

vet man lite om i dag. Vannjet-virkningen bør utredes innen neste revisjon av 

risikoveilederen. Inntil videre anbefales det at man i risikosammenheng klassifiserer 

passasjerbåter og bilferger med vannjet som store propelldrevne båter og beregner erosjonen 

deretter. 

 

Litteratur og egne observasjoner sannsynliggjør at erosjonen kan gå flere cm ned i sedimentet 

ved store strømhastigheter. Her er det imidlertid behov for in situ erfaringsdata for å kunne 

anslå erosjonsdypet mer presist. 

 

Erosjon som følge av skipstrafikk er best undersøkt i Sandefjord havn (DNV 2005). 

Overslagsberegninger sannsynliggjør at influensarealet for selve propellerosjonen er langt 

mindre enn influensområdet for partikkelskyen som ble observert i vannmassene i etterkant. 

Overslagene tilsier at influensområdet er ca to ganger lengden av skipet (L) ganger bredden 

(B): (2LxB).  

 

Overslagsberegningene fra Sandefjord sannsynliggjør også at målinger av turbiditet som til nå 

er utført i forskjellige havner i tilknytning til skipstrafikk representerer finfraksjonen som 

henger igjen i vannmassene en stund etter oppvirvling. I havneområder kan silt/leir-
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fraksjonen typisk utgjøre ca 20 %. Vi kan videre anta en sedimentasjonshastighet på 0,5 cm/s 

for den middels grove sedimentfraksjonen (grov silt / fin sand - 75µm). Forutsatt 8 m dyp og 

stillestående vann vil partikler av denne størrelsen sedimentere i løpet av ca 30 minutter og 

derfor lokalt. 

 

Sammenlikningen mellom modellbetraktningene og beregningene fra Sandefjord havn viser 

rimelig samsvar mht estimat av mengde finfraksjon sediment virvlet opp i en anløpshendelse, 

og modellbetraktningene er brukt til å utlede et formelverk for forenklet beregning av 

oppvirvling på basis av stedlige forhold og trafikktype. Dette vil være en aktuell Trinn 3 

vurdering. Formelverket er så igjen brukt til å utlede anbefalte sjablongverdier for 3 

havnetyper (stor, middels, liten (småbåt)) og 3 sedimenttyper i disse havnene (silt og leire, 

sand, grus og stein) til bruk i Trinn 2 (Faktaboks 6). 
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Vedlegg X – Teoretisk grunnlag for 

risikovurderingsmetodikk  

 

Risikovurderingssystematikken er basert på likevektsfordeling mellom sediment, vann og 

organisme (figur X.1). Denne fordelingen er direkte avhengig av stoffenes kjemiske 

egenskaper inklusive fordelingskoeffisienter som anvendes.  

 

I veilederen er følgende stoffdata for aktuelle stoffer inkludert: 

 Molvekt 

 Løselighet 

 Oktanol/vann fordelingskoeffisient, Kow 

 Fordelingskoeffisienten korrigert for organisk innhold i sedimentet, Koc 

 Vann/sediment fordelingskoeffisient, Kd, sed, basert på 1 % TOC i sedimentet 

 Molekylær diffusjonshastighet, Dmolekylær 

 Biokonsentrasjonsfaktor, BCFfisk 

 

 

 

Figur X.1. Skjematisk modell for fordelingen av miljøgifter mellom sediment, porevann og organismer.  

 

I de følgende underkapitlene gis en mer utvidet beskrivelse av de viktigste parameterne. 

 

Fordelingskoeffsienter, Kd  

Fordelingskoeffisienter, Kd, beskriver fordelingen mellom stoffkonsentrasjon i sediment (Csed) 

og porevann (Cpv) ved likevekt;   
 

Kd = Csed/Cpv     (X.1) 
 

For organiske forbindelser er det vist at Kd er proporsjonal med innholdet av organisk 

materiale i sedimentet: 
 

Kd = Koc · foc     (X.2) 
 

der Koc er fordelingskoeffisienten korrigert for organisk innhold i sedimentet og foc er fraksjon 

organisk karbon i sedimentet (1 % TOC gir foc = 0,01). Det er utledet en empirisk sammenheng 

mellom Koc og Kow uttrykt ved (DiToro, 1985): 
 

Log10Koc = 0.00028 + 0.983log10 Kow   (X.3) 
 

Denne ligningen kan anvendes dersom det ikke foreligger direkte målinger av Koc. 
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Biokonsentrasjonsfaktor, BCFfisk 

Både BCF og Kd er funksjoner av stoffets løselighet i vann. Denne løseligheten kan uttrykkes 

ved fordelingskoeffisienten mellom vann og oktanol, Kow, som er funnet for de fleste 

miljøgiftene. En høy Kow betyr at stoffet er hydrofobt, lite løselig i vann og at stoffet har en 

tendens til å anrikes i fettvevet i organismer. BCF er relatert til vann/oktanol-fordelings-

koeffsienten Kow ved (EU TGD, 2003):  

 

log BCF = 0,85 log Kow - 0,70   (X.4) 

 

Denne sammenhengen gjelder imidlertid bare opp til en viss log Kow (=6) der BCF når en øvre 

grense og så går ned igjen, X.2.  

 

 

Figur X.2. Forholdet mellom hydrofobisitet (log Kow, her vist som log Pow) og bio-konsentrasjonsfaktoren BCF (etter 

EU TGD, 2003). 

 

Diffusjon 

For transport av stoffer fra sediment uten erosjon eller sedimentasjon vil følgende 

mekanismer være viktige: 

 

 Molekylærdiffusjon (ren fysisk diffusjon) 

 Biodiffusjon (forsterket diffusjon på grunn av bunnfauna-aktivitet) 

 

Ifølge Næs et al. (2001) kan diffusjonshastigheter med ulike mekanismer oppsummeres med 

tallene i Tabell X.. Det viktigste i denne sammenhengen er at bioturbasjon kan øke 

diffusjonshastigheten med flere størrelsesordner i forhold til ren molekylærdiffusjon. 

Beregninger av diffusjon basert på utlekkingstester og målinger av konsentrasjoner i porevann 

med ulike transportmodeller viser at molekylær diffusjon kan ha stor betydning for 

diffusjonsfluksen.  Diffusjon er lagt inn som en av de tre spredningsmekanismene av 
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miljøgifter fra sediment. Det henvises til kap. 4.2.1 vedrørende beregning av denne 

transporten. 

Tabell X.1. Diffusjonshastigheter for ulike mekanismer (Næs et al., 2001). 

 

Mekanisme Diffusivitet 

(cm2/s) 

Molekylærdiffusjon uten retardasjon (bare hypotetisk) 10-6 – 10-5  

Uten retardasjon og korrigert for tortuositet (krunglethet) 10-6  

Molekylærdiffusjon med retardasjon (realistisk) 10-13 – 10-8 

Biodiffusjon 10-8 – 10-6 

 

Biotilgjengelighet 

Det finnes en rekke forsøksbaserte tallverdier for fordelingskoeffisienter mellom vann, 

sediment og biota i litteraturen. Felles for empirisk utledete biokonsentrasjonsfaktorer (BCF) 

og biota-sediment akkumulasjonsfaktorer (BSAF), er at de i stor grad er avhengig av de 

forhold som forsøkene er gjort under. Beregning av miljøgiftfluks fra et sediment til 

organismer ut fra fordelingskoeffisienter fra litteraturen må derfor være konservative. 

 

Bruk av likevektsbetraktninger mellom sediment og organismer anbefales bare for å estimere 

vevsnivå i sedimentlevende organismer. For øvrige organismer bør estimatene baseres på:  

 

 Estimat av miljøgiftfluks mellom sediment og overliggende vann  

 Fortynningsbetraktninger i vannmassene 

 BCF-verdier (for overgang mellom estimert vannkonsentrasjon og vevskonsentrasjon). 

 

Litteraturverdier av BSAF er sammenstilt av FFI (2001), men verdiene varierer noe 

usystematisk med organisme, type og struktur av miljøgift og konsentrasjon og mellom ulike 

forsøk med samme art. Dette skyldes at forhold som ikke er beskrevet virker inn på faktoren.  

 

For organiske og andre ikke-polare miljøgifter er BSAF omvendt proporsjonal med sedimentets 

organiske innhold (uttrykt som fraksjon eller vekt-prosent). Det er flere eksempler på at 

normalisering av miljøgiftkonsentrasjonen i sediment mot TOC og normalisering av 

konsentrasjonen i organismer mot fettinnhold reduserer variabiliteten av BSAF. Dette er lagt 

til grunn i veilederen.  

 

Variabiliteten ovenfor tilsier at man ved bruk av litteraturverdier for BSAF i 

risikosammenheng hele tiden bør velge BSAF-alternativer som går i konservativ retning. 

 

Under er det gitt noen nærmere vurderinger i forhold til BSAF for organiske miljøgifter og for 

metaller. 
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Organiske miljøgifter 

 

Akkumulasjonsfaktoren fra sediment til organismer, BSAF, beskrives av fordelingskoeffisienten 

Kd fra sediment til vann, og av biokonsentrasjonsfaktoren BCF fra vann til organismer, på 

følgende måte:  

 

BSAF = BCF/Kd    (X.5) 

 

 

Vi får da at: 

 

log10BSAF = log10BCF – log10Kd = (a-0,983)log10Kow  - log10foc + (b-0,00028) (X.6) 

 

I praktisk sammenheng er koeffisienten a ~1 og da blir: 

 

BSAF ~ 10b/foc    (X.7) 

 

dvs. BSAF for en organisk forbindelse er i prinsippet uavhengig av stoffets hydrofobisitet 

(uttrykt ved Kow) og omvendt proporsjonal med sedimentets innhold av organisk materiale. 

Dette er likevel en stor forenkling av virkeligheten, fordi fordelingskoeffisienten mellom 

sediment og vann ofte er mye større i forurensede sedimenter enn teoretiske beregninger 

basert på Kow tilsier. 

 

Metaller 

 

Metallenes tilstandsform har fundamental betydning for biologisk opptak og toksisitet. Metal-

ler som forekommer som rent metall, i utfellinger, i mineralers krystallstruktur og innbakt i 

leirpartikler eller mineraler regnes ikke for å være biotilgjengelige (Waldichuk, 1985). De 

mest tilgjengelige formene er metaller på ioneform og bundet til karbonat. Metaller bundet 

til sulfider og adsorbert til organisk materiale kan være svakt biotilgjengelige. Det er også 

sannsynlig at mye av metallene i porevannet forekommer som komplekser med organisk mate-

riale. De har derved redusert biotilgjengelighet i forhold til frie metall-ioner. Dette 

innebærer at BSAF-faktorer fra litteraturen kun er gyldige dersom metallene har samme 

tilstandsform som i de forsøkene som BSAF-verdiene er basert på. Det er svært vanskelig å 

fastslå tilstandsformen av metaller i et bestemt sediment tilstrekkelig pålitelig til at man kan 

beregne biotilgjengeligheten. Rutinemessige analyser av sedimentene gir bare konsentrasjon, 

ikke tilstandsform. Også for Kd-verdier anbefales det at man bruker målte framfor litteratur-

baserte verdier ved stedsspesifikk risikoanalyse av metaller i sediment (Lijzen et al., 2001). 

 

Mye tyder på at metaller i sediment generelt er lite biotilgjengelige. I en omfattende 

gjennomgang av risiko for biologisk opptak av miljøgifter fra deponiene av boreavfall på 

bunnen av Nordsjøen, var en konklusjon at beregnet og sannsynlig utlekking av metaller var 

for liten til å kunne gi effekter (Hartley et al., 2003). Fra rene sedimenter er det eksempler 

på at 70 – 99 % av tilstedeværende metaller ikke er biotilgjengelige. Gjeldende kostholdsråd i 

norske fjorder er også med få unntak begrunnet i organiske miljøgifter, ikke metaller. Den 

mest direkte metoden for å få mål for biotilgjengelighet av metaller i et sediment, er følgelig 

å gjennomføre bioakkumuleringstester med de aktuelle sedimentene. Man kan også få et 

inntrykk av hvorvidt metallene er bundet som sulfider ved å bedømme/måle om sedimentene 

er anoksiske eller ikke.  
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Direkte analyse av miljøgiftkonsentrasjonene i porevann gir antakelig det beste målet for den 

biotilgjengelige fraksjonen.  
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Vår ref:  19/02499-4 
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Uttalelse til høring av detaljregulering for del av Skysselvika 
næringsområde i Fauske kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. januar 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken  
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utfylling i sjø for å få en helhetlig 
fyllingsfront mot sjøen, samt å åpne for framtidig videreutvikling av eksisterende 
næringsvirksomhet (landbase for fiskeoppdrett).  
 
Som vi påpekte i vår uttalelse datert 17.06.19, overlapper detaljreguleringen med 
konsesjonsområde for Skysselvik masseuttak, som på det tidspunktet var under 
avslutning. Innenfor den delen av planområdet som berører konsesjonsområdet, er 
det illustrert et framtidig bygg som planlegges lenger frem i tid. Det beskrives at man 
her ser for seg videreutvikling på sikt og behov for ytterligere kontor/lagerareal. 
 
Uttalelse fra DMF 
I følge planbeskrivelsen bekrefter Fauske kommune at driften av masseuttaket i dette 
området er i ferd med å avsluttes. Det foreligger ut over dette ingen øvrige 
opplysninger eller nærmere beskrivelse av masseuttaket og avslutning av driften. Det 
er ikke beskrevet om det er nødvendig å hensynta avslutning av masseuttaket i 
detaljreguleringsplanen.   
 
Ut fra de opplysninger som DMF har om masseuttaket, skal uttaket nå være tømt for 
gjenstående masse. DMF ønsker å presisere at masseuttaket skal avsluttes i henhold til 
avslutningsplan i godkjent driftsplan, der avslutningen skal dokumenteres form av 
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bilder og evt. innmåling/kart som viser at avslutningen er i tråd med godkjent 
driftsplan.  
 
DMF ber derfor om at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, 
på følgende, eller lignende, måte:  
 
«Drift og avslutning av masseuttaket skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven 
med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for 
mineralforvaltning er myndighet etter loven.»   
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Ine Cecilie Mork Olsen 
seksjonssjef seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen 
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ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO 

19/2454 - 9 20/4702 20/1346 14.02.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - Detaljregulering for del av 
Skysselvika næringsområde, Fauske kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 29.01.2020, og til vårt brev av 28.06.2019. Sametinget har ingen 
merknader til tiltaket. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 
annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
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Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / seniorrådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

 

   

 

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Ássjegiehtadalle/ 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 

mailto:samediggi@samediggi.no


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fjordgt. 5 Statens vegvesen 

Transport og samfunn   9405 HARSTAD Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 
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Uttalelse til detaljregulering - Skysselvika næringsområde i Fauske kommune  

Viser til høringsbrev av 29.01.2020 for detaljregulering av «Skysselvika næringsområde» i 

Fauske kommune. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvaltere av 

riksveger på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar for vegnettet. 

 

Til denne sak uttaler vi oss som sektormyndighet for vegtransport, med fokus på 

trafikksikkerhet. 

 

Saksopplysninger 

Deler av området er tidligere regulert. Reguleringsplanen tar med seg større sjøområde hvor 

det utfylles for utvidelse av næringsområde, flytte naustområde, mv. I tillegg endres 

vegsystemet innenfor planavgrensningen. 

 

Arealpolitiske føringer for planforslaget 

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

(NTP) nedfelt en visjon om at transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen.  

 

  



  

 

 

2 

Vår vurdering av planforslaget 

Vi vurderer at planutkastet gir tilfredsstillende trafikale løsninger. Det forutsettes at gang- 

og sykkelvegen videreføres langs tilførselsveg, altså utenfor planområdet. 

 

Statens vegvesen har ingen flere merknader til planforslaget slik det nå foreligger.  

  

 

Transportforvaltning Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Jan Åge Karlsen 

leder Gunnar Paulsen 
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Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill 

her: 

Som hytteeier i strandsonen c.a. 1 km vest for utbyggingsområde har jeg 

med interesse lest Norconsults rapport. De påpeker at berørte parter skal 

høres og kunne kommentere saken. Vår familie har brukt område som 

adkomst til vår hytte og dermed brukt området som parkering for våre 

biler i årevis. Derfor vil vi be om at det etableres parkeringsplasser for de 

hytteeierne som ligger vest for utbyggingsområdet. Det er svært viktig at 

denne "sedvaneretten" opprettholdes og at tilgang til disse hyttene i 

strandsonen ikke forverres. Vi vil derfor henvende oss til 

Wenberggruppen med anmodning av at det settes av parkeringsplasser til 

de hyttene dette gjelder. Vi har i alle år (like lenge som denne bedriften 

har eksistert) parkert i området uten at det har vært til skjenanse for 

bedriften. Hensynet til dette samt adkomstbestemmelser i diverse lover 

som Strandloven o.l. burde tilsi at dette tillegges vekt ved utbyggingen av 

området. Håper på positiv behandling og fortsatt tilrettelegging av 

adkomst for oss hytteeiere som dette berører. 

Ditt navn Birgit Klunseth Johansen 

Din e-post 

adresse/adresse 

btkjohansen@gmail.com/C. A. Torstensens vei 62a, 0379 Oslo 

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  

Unique ID: 2393644 

Time: 2020-02-21 16:15:09 

IP: 62.92.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 

mailto:btkjohansen@gmail.com/C
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718


Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: fredag 21. februar 2020 11:32 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2393526 
Vedlegg: reply20200221113211.xml 
 

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill 

her: 

Dersom "utfylling vil forbedre arealutnyttelse på tomta betydelig med 

tanke på parkeringsplass og logistikk" bør man også kunne ivareta og 

tilrettelegge for parkering for hytteeiere som i mange tiår har parkert der, 

og som nå mister parkeringsplass.  

Ditt navn Line Johansen 

Din e-post 

adresse/adresse 

lineinel@hotmail.com  

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  

Unique ID: 2393526 

Time: 2020-02-21 11:32:11 

IP: 85.252.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 

mailto:lineinel@hotmail.com
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718


Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: onsdag 12. februar 2020 20:31 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2390447 
Vedlegg: reply20200212203038.xml 
 

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill 

her: 

De opprinnelige parkeringsplassene hvor vi har plassert kjøretøy i mer 

enn 40 år for å ta oss frem til hytta har forsvunnet og vil forsvinne enda 

mer som følge av omreguleringen. Det bør derfor avsettes noen plasser 

for de som har hytter vest for industriområdet, som også er kompensasjon 

for at stadig mer av den offentlig tilgjengelige strandlinja forsvinner eller 

reduseres. I tillegg burde det være en tydeligere regulert sti eller et fortau, 

fra parkeringsplass, som følger vei, ovenfor oppdrettsanleggets 

bygningsmasse. 

Ditt navn Trond Klungseth Lødøen 

Din e-post 

adresse/adresse 

trond.lodoen@uib.no / Wolffsgate 2b, 5006 Bergen 

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  

Unique ID: 2390447 

Time: 2020-02-12 20:30:38 

IP: 89.8.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 

mailto:trond.lodoen@uib.no
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718


Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: lørdag 22. februar 2020 23:58 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2393955 
Vedlegg: reply20200222235822.xml 
 

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill 

her: 

Jeg ser også atb det står nevnt i Norconsults rapport under 

Medvirningsprosess at berørte naboer er varslet, men dette har ikke 

funnets sted for hytteeierne som har tatt seg fra parkeringsplass lengst sør 

langs Sysselvikveien og til eiendommer sør for det planlagt regulerte 

området 

Ditt navn Trond Klungseth Lødøen 

Din e-post 

adresse/adresse 

Trond.Lodoen@uib.no  

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  

Unique ID: 2393955 

Time: 2020-02-22 23:58:22 

IP: 82.164.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 

mailto:Trond.Lodoen@uib.no
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718


Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: onsdag 12. februar 2020 20:12 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2390441 
Vedlegg: reply20200212201202.xml 
 

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill her: Vi opplever at det blir stadig vanskeligere å finne parkeringsplass for å 

ta seg videre langs stranda til hytteeiendommen vår. 

Ditt navn Vidar E.Johansen 

Din e-post 

adresse/adresse 

vidar2vidar2@online.no/Malmveien 10H, 8208 Fauske 

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 

 

 

https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  

Unique ID: 2390441 

Time: 2020-02-12 20:12:02 

IP: 89.8.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 

mailto:vidar2vidar2@online.no/Malmveien
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718


Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com 
Sendt: fredag 6. mars 2020 21:25 
Til: Renee Normann 
Emne: Svarskjema innspill plan - reply 2398862 
 

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde 

Skriv innspill her: Det har ikke blitt avsatt areal til parkeringsplasser for hytteeiere. Når vi 
bruker hytta, som ligger sørvest for Skysselvika, har vi parkert ved den 
kommunale veien i planområdet gjennom flere tiår. 

Ditt navn Yngve K. Johansen 

Din e-post 
adresse/adresse 

ykjohans@outlook.com/ Nilsvikvegen 10, 5177 Bjorøyhamn 

183351 
 

Cat 143912 

Id 6280718 

Cpformid 16341 
 
 
https://www.fauske.kommune.no/?cat=143912&id=6280718  
Unique ID: 2398862 
Time: 2020-03-06 21:24:32 
IP: 158.37.*.* 

 
XML data is attached to this e-mail. 



Fra: Frantzen Line Fornes <Line.Fornes.Frantzen@norconsult.com> 
Sendt: tirsdag 25. februar 2020 09:50 
Til: Renee Normann 
Emne: FW: Regulering Skysselvika, innspill ifm. høring/off.ettersyn 
 
Hei! 
 
Vedr. innspill fra hytteeiere i området:  

 
Det vil bli opprettet privatrettslige avtaler mellom Wenberg og hytteeierne som regulerer forholdet 
til parkering for de berørte hytteierne, jf. mail under.  
 
Jeg ser ikke at det er nødvendig med endringer av planen som følge av innspillene. Er du enig?  
 
 
Mvh 
 
Line Fornes Frantzen 
Arealplanlegger 
Dir: +47 92631047  |  line.fornes.frantzen@norconsult.com 
 
Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø 
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø 
Tel: +47 75 40 45 00  |  https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-
5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUF
GxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-
_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhn
ZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI 
 
Norconsult er en Miljøfyrtårnbedrift og arbeider for å minimere miljøbelastningene i oppdrag og i egen virksomhet 
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential 
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to 

minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 

From: Robert Strandås Blix <Robert@indira.no>  
Sent: 24. februar 2020 15.48 
To: Frantzen Line Fornes <Line.Fornes.Frantzen@norconsult.com> 
Subject: SV: Regulering Skysselvika, innspill ifm. høring/off.ettersyn 
 
Hei Line. 
  
Det vil bli opprettet privatrettslige avtaler som regulerer forholdet til parkering for de berørte 
hytteiere. 
Disse vil kunne på parkeringsplassen for naustene. 
  
Så da svarer vi bare dette på innspillene. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  

Robert S. Blix 

  

Senioringeniør Indira AS 

mailto:line.fornes.frantzen@norconsult.com
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUFGxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhnZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUFGxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhnZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUFGxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhnZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUFGxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhnZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j6Vul-0006gQ-5q&i=57e1b682&c=7p2jvkBDLw6TCsQcCU_izePlYETXelrBLYdHPhnC9nWafoLu8kMDxjgxrsbGtMdtpD_LI_W0ElCMGTUroRUFGxEu5Xo-uGDiTEbzuZnNUNl7LPqhiRI-_iMiNXvWMFRWOMMI1WKMstx39EPUnRHRk5SE2Y9aNqsuS6SDu39jZfSwUtw3t6CUKAWlScPPr_N7XsvRyK0k9q2LTZiEZvhnZEF8q2XMaB_eYh4MUx3topI
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Tlf. 95165216
Epost: robert@indira.no

Fra: Frantzen Line Fornes <Line.Fornes.Frantzen@norconsult.com>
Sendt: mandag 24. februar 2020 10.59
Til: Robert Strandås Blix <Robert@indira.no>
Emne: Regulering Skysselvika, innspill ifm. høring/off.ettersyn

Hei.

Det har kommet inn flere innspill fra hyttenaboer vest for planområdet som hevder å ha brukt
Wenberg sitt område til atkomst og parkering over flere tiår. De ønsker at det avsettes parkering til
hyttene i planen. Se vedlagte innspill.

Kommunen lurer på om man kan finne en måte å imøtekomme hytteeierne på. Et forslag er at
hytteeierne tinglyses rettigheter på deler av det regulerte parkeringsområdet. Dette kan om ønskelig
tas med i planbestemmelsene.

Bare ta kontakt hvis du har spørsmål.

Mvh

Line Fornes Frantzen
Arealplanlegger
Dir: +47 92631047 | line.fornes.frantzen@norconsult.com

Norconsult AS, Postboks 234, NO-8001 Bodø
Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø
Tel: +47 75 40 45 00 | www.norconsult.no

Norconsult er en Miljøfyrtårnbedrift og arbeider for å minimere miljøbelastningene i oppdrag og i egen virksomhet

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential
information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original
message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to
minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.
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E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  12.03.2020  2019/3374 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 
  
 
 
  

Fauske kommune, Planutvalget 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  

 

Uttalelse til forslag til detaljregulering for del av Skysselvika 
næringsområde 

Vi viser til brev datert 29.01.2020 med høring av detaljregulering av del av Skysselvika 
næringsområde. 
 
Vi er fornøyd med at det i samsvar med vårt innspill til planoppstart er tatt inn 
rekkefølgebestemmelse i pkt. 7.2. Igangsettingstillatelse om slik at utfylling i sjø ikke kan igangsettes 
før det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Reguleringsbestemmelsene pkt.3.8 Støy fastslår at T-1442 skal legges til grunn og at grenseverdiene 
i tabell 3 ikke skal overskrides. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at før ferdigattest kan 
gis for støyende virksomhet, skal nødvendige støyskjermingstiltak være etablert og dokumentasjon 
på tilstrekkelig støyskjerming skal foreligge. Vi anmoder kommunen vurdere å erstatte ferdigattest 
ette brukstillatelse for tiltaket. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Sten D. Bruaas 
senioringeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3448     
 Arkiv sakID.: 20/130 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
021/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 
 
 
 
 
Vedlegg: 
16.01.2020 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 

bokollektiv 
1431058 

16.01.2020 Underskriftskampanje - Behold eldreomsorg, behold Sagatun 1431059 
 
Sammendrag: 
Det vises til innbyggerinitiativ datert 8. januar 2020. 
 
I innbyggerinitiativet er det fremmet følgende forslag: 

 
1. Sagatun driftes videre som Bokollektiv med heldøgns omsorg 
2. Beboerne flyttes ikke mot deres vilje 
3. Vedtaket om nedleggelse i budsjettet oppheves. Kommunestyret må få seg forelagt en 
konsekvensutredelse før endelig vedtak fattes. 
 

 
Saksopplysninger: 
I kommuneloven § 12-1 heter det: 
 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller 
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til 
forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i 
kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling 
til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det 
er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse 
med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om 
vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 
 
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 
innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak 
som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret 
eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes. 
 
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 
kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir 



klagerett. 
 
 
Forslaget har tilstrekkelige underskrifter, med 302 fra kommunens innbyggere. 
 
 
Etter 3. avsnitt kan det ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er 
behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden. Kommunestyret må selv ta stilling til om forslaget 
kan fremmes. 
 
I kommentarutgaven til kommuneloven står det: 

«Det kan lett oppstå tvil og uklarhet med hensyn til hvorvidt en sak av «samme innhold» har vært 
behandlet i samme valgperiode, for eksempel når noe er foreslått i møte under behandlingen av en 
sak der dette ikke var et  alternativ i saksforelegget, eller er foreslått i forbindelse med behandling 
av årsbudsjett eller økonomiplan.» 

 
Kommunestyret må uansett ta stilling til om forslaget skal tas opp til behandling. 
 

«Legger kommunestyret til grunn at forslaget har samme innhold som et tidligere 
innbyggerforslag eller en sak som har vært behandlet av kommunestyret i valgperioden, kan det 
vedta at dette forslaget strykes fra sakslisten, men det kan også vedta at forslaget likevel skal tas 
opp til behandling på linje med andre saker som eroppført på sakslisten ved innkallingen.» 

 
 
Kommunestyret vedtok i sak 11/19 den 28.03.2019, Oppfølging budsjettvedtak 2019 – alternativ 
driftsform ved Sagatun, følgende: 

1. Rådmannens utredning tas til etterretning.  
2. Helse- og omsorgssektoren er inne i en vesentlig omstillingsperiode som kommunestyret har 
iverksatt.  
3. Kommunestyret har også vedtatt at nåværende drift ved Sagatun skal videreføres i 2019.  
4. Kommunestyret anerkjenner at Sagatun, som et bokollektiv, også i fremtiden bør kunne være et 
supplement innenfor det kommunale omsorgstilbudet, herunder Rus- og psykiatri området eller 
annen virksomhet utenfor Helse/omsorg.  
5. Endelig stilling til driftsform av Sagatun tas i forbindelse med budsjett 2020. 

 
 
Dette vedtaket var altså fattet i forrige valgperiode. 
 
 
Kommunestyret vedtok i sak 112/19 den 12.12.2019, Årsbudsjett 2020 og økonoomiplan 2020 – 2023, 
følgende: 
Helse og omsorg  

Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber politikerne 
innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt henger sammen 
med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens forslag.  
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke optimal drift 
av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å få full utnyttelse av 
Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative driftsformer og fortsatt aktivitet ved 
Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en interessant aktør som driver helsetjenester. De er 
invitert til befaring hos oss på nyåret 2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma 
Boligfond fører opp på Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre 
tjenester til eldre.  



Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er mulig å 
gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass. Statlig finansiert 
eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så langt med i forsøket. 
Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om deltakelse. Fauske kommune 
skal søke om å bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020.Når vi ser hva som ligger i dette vil det 
komme en sak til kommunestyret for endelig beslutning. 
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I årene 
fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre yngre. Vi vil jobbe 
for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud innenfor pleie og omsorg. Vi 
mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både det offentlige og det private og utfylle 
hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til kommunens innbyggere. 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement til 
tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor pleie og 
omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer innen denne 
sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 

 
 
Rådmannen ber kommunestyret ta stilling til om forslaget skal tas opp til behandling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



lnnbyggerinitiativi Fauske  kommune

V/Lisbet Olsen og Lena Hanssen

Blåbærveien 2

8230  Sulitjelma

Til Fauske Kommune 08.01.2020

V/Ordfører Marlen Rendall Berg

INNBYGGERINITIATIV - UNDERSKRIFTSKAMPANJE  MOT  NEDLEGGELSE AV SAGATUN  BOKOLLEKTIV

Det fremmes med dette et innbyggerinitiativ etter Kommuneloven § 39a med 424 underskrifter.

Forslag til vedtak:

1.  Sagatun  driftes videre som Bokollektiv med heldøgns omsorg

2.  Beboerne  flyttes  ikke  mot deres vilje

3. Vedtaket om nedleggelse  i  budsjettet oppheves. Kommunestyret må få seg forelagt en

konsekvensutredelse før endelig vedtak fattes.

Underskriftskam an'en haddef !ende tekst:

«Sagatun  må få bestå, tilbudene til eldre må opprettholdes også idistriktene.

Nedleggelsen er ikke konsekvensutredet og berørte parter er ikke hørt. Vi krever at beboerne fortsatt

får bo på  Sagatun  etter eget ønske til evt nye drivere får overta driften. Hvis ikke krever vi at en

nedleggelse konsekvensutredes og fremlegges kommunestyret for ny behandling».

Det blir flere og flere eldre i vår kommune og innbyggerne trenger de plassene kommunen har,

inkludert Sagatun. For Sulitjelma som samfunn er  Sagatun  svært viktig for lokalbefolkningen med

nærhet til helse og omsorgspersonell, spesielt for innbyggere med trygghetsalarmer, men også for

den aldrende befolkning som trenger et dagtilbud for et meningsfylt liv og som forebygger

ensomhet.

Vi håper med dette at Ordfører setter Sagatun på dagsorden og får utredet og vurdert

konsekvensene før en nedleggelse som fremmes for kommunestyret før endelig vedtak.

Innbyggerinitiativet er av den oppfatning at kommunestyret v/Ordfører ikke er blitt forelagt en slik

vurdering i forhold til dagens behov og fremtidens behov for omsorgsplasser i Fauske kommune og

konsekvenser ved en nedleggelse.

Med vennlig hilsen

Representanter for innbyggerinitiativet

Lena Hanssen Lisbet Olsen

”&e/W M&M
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Underskriftskampanje  rettet  mot:  Fauske kommune

Samlet  inn via  Underskrifmo  -  Norges største  på  underskrifiskampanjer

Kampanjetekst

Sagatun  må få  bestå, tilbudene  til  eldre  må  opprettholdes også i distriktene.  La oss gi dem en  sjanse,  en  siste kamp!

Nedleggelsen  er  ikke konsekvensutredet  og berørte  parter  er  ikke  hørt. Vi  krever  at  beboerne  fortsatt  får bo på  Sagatun etter ønske  til nye  drivere  får  overta

driften.  Hvis ikke krever  vi at en  nedleggelse konsekvensutredes  og fremlegges kommunestyret  for ny behandling.

Registrerte underskrifter
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Navn

Lisbet Sletvold Olsen

Tonje Louise Storml

Vegard Setså

Joakim Moen Lund

Beate  E.  Urheim

May Nilsen

Erik Lund

Lena  hanssen

Kristian Fjeld

Wenche Spjelkavik

Evy-Ann Anderssen

Kim-Stian Bruun

Kathrine Moan Larsen

Kim  Lund

Mona Iren Hugås

Gyda  Therese Olsen

Hennie Lyngstad

Linda Agnete Eliassen

Camilla Ekeberg Skaugvold

john gunnar olsen

Maria Hansen

Liv  Merete Isaksen

Anniken Storli

Ronny Røymo

Ingeborg Sæternes

Gro  Karin Pettersen

Anne Arntsen

Patrick theodor mathisen

Tor  Bogen

Hans Richard Storjord

Ørjan hanssen

Veronika Rubaninska

Linda Ånensen Teigen

John Strøm
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Navn

Anita Knoph

Bentejakobsen

Mata jensen

Kjellaug Strøm

Elisabeth Pettersen

Terje Aspmo

Bente Hansen

Jøran  Kleven

Silje Hanssen

Lill-Iren  Johansen

Cecilie  B  Storjord

Iris Øverland

Kirsti Arnestad

Vibeke Setså

Åse Li“ Jensen

Marius kvæl

Madelen Røymo

Ketil  Lund Sørensen

Henning Olsen

Morten Herbjørn Johansen

Åge Eirik Ellingsen

Kathe  Olsen

Jorun  Elfrid Paulsen

Jorun  Elfrid Paulsen

Gunn Moholt

Rune  Johansen

Trond Fagerheim

Anita Svendsen

Siv-Anita Hansen

Kristin Bjørkrem

Janne  Olofsson

Berit Lesniak

Mia Cecilie Linton

Grete Maria Vollan

Wenche løkås

Randi Petra Lundli

Wenche Sørensen

Janne  Nilsen

Marit  Hansen

Bjørn Anders Hagen

Andrea Stiandatter Oseng

Anders Olsen

Villy magne Wikstrøm

Frank  ove haldorsen

Anita  Jensen

Kristine Evjen Wikstrøm
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Navn

Stine Mari Setså

Eirik Godtfredsen

Gunn  Løkås Lund

Anita Beate  Larsen

Therese Mari Olsen

Harrietjakobsen

Wenche Haldorsen

Marit Rognmo

Hege Ekren

Tove Wensell

Dan børge wikberg

Marius Hansen

Chatrine  johansen

Kari nedregård

Tiril Midtsund

Kjell Basse Lund

Villy Hansen

Stein Vegar  Langaard

Nancy Greger

Line Wensell

Aleksander Løkås

Mona Lysgård Evjen

Per—Arne Wikstrøm

Wiggo  Lund

Linn  Catrin Bredesen

May-Heidi Eide

May—Lis Mærvoll

Gunn Engan

Stian Larssen

Maria Tunheim Eilertsen

Aud Olsen

Geir Mosti

Tonje  Setså

Jan Harry Arntsen

Vegard Evjen

Ann Kristin Johansen Evenström

May Nilsen

David  Otto Strøm

Inger Korsvik Kampli

Kristin Haldorsen

Hege Mærvoll Stien

Kurt  Kvam

Pia Hagen

Caroline Slettvoll

Anne May Olsen

Nina Arnesen
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Navn

Bjørn Magne Olsen

Lise andersgaard

Frode Andersen

Tove Irene Johansen

Gitte  Bringsli Hultmann

Anita Cecilie Misvær

Lill Marit Kampli

Ken Anthon Hugaas

Bjørn Arne Haldorsen

Marius kvæl

Ann Lisbeth selstad

lsa-Lill Mathisen

Lars-Morten Johansen

Hilde Hansen

May Wenche  Bjerk”

Sture  Bottenvann

Marina Eliassen

Geir Ole Eliassen

Tina Krokstrand

Malin Mikalsen

Anne Godding

Snorre Nygren

Terje Sørensen

Sven-Olav Sørensen

Bente Mikalsen

Jimmy Hansen

Morten Jørgensen

Cato Lund

Siv Lillian  Johansen

Cato Lund

Rolf  Jensen

Siren Åsbakk

Andreas  Moan

Helene Dragsund

Amalie Moan Larsen

Randi Moan

Hanne—Lill Johansen

Jonny Jensen

Hilde Moen

Karin os

Isabelle Hansen

Patrik olsen

Knut larsen

Sigurd Myhra

Berit Ingebrigtsen  Valla

Bodil  Myhra
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Navn

Jim Robert Pettersen

Lisbeth hansen

Cecilie Maria Hansen

Laila Kvæl

Tove Noren

Christin  Joakimsen  Bjørnstad

Hanne  Sandberg

Hilde Kristin Andreassen

Per Anton Rønning

KjeII-Øystein Braseth

Kristina Olsen

Bjørn  Thomas  Hansen

Therese Steigen

Ove Lundli

Håvar  olsen

Randi Pedersen

Thor Kvam

Jan Kenneth Kleven

Vidar Sivertsen

Per—Gunnar Skotåm

Tone Magni Kvæl

Mads Andre Hanssen

Sebastian krokstrand

KNUT BOGEN

Johnny Bruun

Nina  Nilsen

Per Pettersen

Laila Anita Larsen

Elis Sofie Bjørkbom

Elisabeth Hansson Kristiansen

Vegar  bjørnmyr

Geir Allan Løkås

Kenneth nordal

Ann  karin  Hansen

Line Mærvoll Stien

Tom—André Ånensen

Kine Godtfredsen

KjeII-Erik Haldorsen

Trine Sofie Bruvoll

Markus Mjånes Kristiansen

Kaja Granum Skarpaas

Jørn  Godtfredsen

Ida Marie Kosmo

John magne hansen

Mia Stjernstrøm  Jensen

jan-petter  nilsen
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Navn

Mariell Remman

Marthe  Jenssen

Vår Havnes Thurmann-Moe

Stian Hanssen

Tove Horsdal

Steffen—Allan Rognmo

Mette—isalie Haldorsen

Britt linda hansen

Nicklas Mathisen

Tor Kristian Wikstrøm

Siv Mona Roaldsvik

May wenche urheim

Cindy Nicole Eliassen

Karl—erik haugland

Frank  Krokstrand

Gunvor  Johansen

Bjarne O. Johansen

Glenn Lund

Isabell Løvgavlen

Laila Hansen

Bente Nilsen

Lill Marit Gøransson

Sverre Martin Pettersen

Anne Lise With

Brit  Nilsen

silje svendsen

Kristine Normark

Eva Adele‘ HAGEN

Henriette moan larsen

Roald Egil Holien

Ivan  Kvam

Tove  Iren  Adolfsen.

Elise Blind

Marit Blind

Steffen  Ingebrigtsen  Valla

Nina Normann Godtfredsen

Petter Boye

Hanne Kristin Erlandsen

Inger Helene Flatland Myrene

Lisbeth Kvæl

Brith Karin  Jensen

KarI-Arne Hernes

Randi Klungseth Hanssen

Solrun Setså

Asbjørn Olsen

Grete moen Iund
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Navn

Sissel Haldorsen

Gro.anita  Olsen

Helge Inge Olsen

Eva  Skoglund

Rawanmousa

Ragnhild  Erikstad

Aud  lngolfsen

Wigdis Nilsen

Natalie  Eliassen  Storjord

Gard Erland Storjord

Cecilie Nordlie

Toril Mariann Storjord

Per  Ludvig Mosti

Anja Strømdahl

Tonje lren Hansen

Tore  Jenssen

Nina Haugland

Svein Børre  Johansen

Terje Mellerud

Lisbeth Torsdatter Olsen

Asgeir Storøy

Stine  Olsen

Kim  Ronny Andre Nordheim Sandberg

Kurt Olsen

Kjell Lund Olsen

Gry Cecilie Andersen

Hilde Pedersen

Kim  Sivertsen

Janniken  Olsen

Tina  Mikalsen

lrma  Strøm

Stig Olsen

Jostein  Storli

kyrre  marius kvæl

Marius Kaspersen

Trine Rølvåg

Geir korneh‘ussen

Victoria Skogheim

Martin Vågeng

Krister Kjølmoen

Gunnar Larsen

Olaug Kristin Olsen

Anne Lise Olsen

Snorre  mikalsen

Liv  Janne Andersen

Gunnar  Schmidt
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Navn

Kåre  J  Pettersen

Mikael  mosti  skar

Kine Susanne Larsen

Solfrid Eliassen

Tove Elisabeth Bjørkbom

bjørn steinar korneliussen

Carlos Meyer

Anette hagen nystad

rita  katyana  løvgavlen

Remi  Eian  Berg

St1g Børre Hanssen

Gunn Hakvåg

Amalie Sørensen

Karoline Setså

Iselin  Larsen

Ida Sofie Heldal

Torger  Johansen

Even Olsen

Jan otto hugås

Andreas Hansen

Kristine Helland

Pia Aasen

Tor  Einar Vatnan

Berit  Johansen

Eirik Eliassen

Roy Evan Henriksen

Tore  øhlund

Kikki Bredrup Petsas

Marit Karlson

Lene Hugås

Anette Sofie Hansen

Tommy Olsen  Jensen

Astrid Nordstrøm

Dan Michael Olsen

Charlotte Lund

Maj—Lene  Jokimsen  Aunan

Lisa Maria Blind

Stine  Mari Olsen

Bjørn  Kato  Mosti

Kenneth Hanssen

Rigmor  Sonja Johansen

Kari A Hoel

KarI-H. Kristoffersen

Ellinor Ehrnberg

Kevin Olsen

Margareth  Jondahl
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23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

24.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

26.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

28.12.2019
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#

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

Navn

Ingrid Tømte Lund

Ann-Kristin  Johnsen

Anita Ingvaldsen

Eva Fjeld Hugaas

Ingalill Moen

Anne-Brit Korsvik

May—Britt og Harry hanssen

Camilla Isaksen

Marit pettersen

Anne-Lise Elstad

Belinda field

Inger R Aspmo

Sonja Svensson

Anders Setså

jan ivar olsen

Iselin  Larsen

Sølvi Isaksson

Peter  Mathias  Bredesen

Vigdis Aasen  Grubstad

Frank Eliassen

Linn Haugland

Tommy Johansen

Kristina Amundsen

May Iren Holumsnes

Ståle Nergård

Mailen Viktoria Eilertsen Bruun

Eva  Johansen

Jan—Inge Olsen

Ingrid Albinussen Mohaug

Jørgen Kampli

Ingvild Sørdal

Gry Therese Oseng

Torill Vorren Gustavsen

Lisbeth Lund

Kamilla Setså

Erik  Lund

Greta Furnes

Raymond  Mathisen

Håkon Voie

Kim lindstrøm

Rune Moan

Kjell-Erik  Sørensen

Helene Dragsund

Lena Victoria  Nergård

Kent—Ove Rognmo

Ida Katrine  Vassbotn
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29.12.2019
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29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019
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#

403

404

405

406

407

408

409

41  0

41 1

412

41 3

41 4

41 5

41 6

417

41  8

41 9

420

421

422

423

424
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Navn

Maja Jensen Liland

Heidi Eliassen Karlsen

Per Mikael Helland

Melissa Pettersen

Aleksander Visted

Sylvia  Bitten Nielsen

Tove-Kristin Eliassen

Lisbeth Lund

Vidrun  Larsen  Forså

Inger Nygård

Karsten  Alexandersen

Jarl Håverstad

Gry Vedal

Robert Eliassen

Emelie Carlsson Kangeby

Kine Godtfredsen

Jens—Inge Jensen

Ireen  Rørvik Mosti

Brian  olsen

Stig Johansen

Frank  Jørgensen

Jonas  Alexander  Frantzen Hobitz
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30.12.2019

30.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3462     
 Arkiv sakID.: 17/3680 Saksbehandler: Ketil Hugaas 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
022/20 Formannskap 24.03.2020 
022/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Fauske kommune og Europeisk Kulturhovedstad 2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens muligheter for 
relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske 
kommunens muligheter for relevant og positiv eksponering i 2024. 
Kommunens oppvekst- og kulturutvalg (OPKU) er referansegruppe for arbeidet. 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
Behandling: 
Karl Gunnar Strøm (SP) foreslo: 
Fremmer forslag om at idretten må inn i sak 22  
I tillegg så må vi ha formannskapet som referansegruppe. 
 
SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 022/20 Vedtak: 
innstilling til kommunestyret: 

Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat om å utvikle/utforske kommunens muligheter for 
relevant og positiv eksponering i 2024. 
Arbeidsgruppen utvides med en representant fra idretten. 
Kommunens formannskap er referansegruppe for arbeidet. 

 
Sammendrag: 
Bodø kommune er av EU kåret til Europeisk Kulturhovedstad for 2024.  
 
Årets slagord blir ARCTICULATION og bygger på tre hovedtemaer: 
 
*          The art of nature 
           
          Handler om å utforske kunst i –  eller fra – et arktisk perspektiv, 
          basert på idèen om å være ett med naturen og omgivelsene. 



 
*          Fish and Ships 
 
          Man ønsker å kommunisere hvordan det er å leve i Nordland og hvordan           historien fortsatt 
lever rundt oss i dag. Historien om kyst og tørrfiskhandel, som           har betydd så mye byggingen av vår 
nasjon. I tillegg deler Bodø og Nordland           historie med mange andre           europeiske byer – både 
andre verdenskrig og den           kalde krigen har preget vår felles identitet og vårt selvbilde. 
 
*          Transition 
 
          Setter søkelyset på koblingen mellom byutvikling og prosjekter som bygger           kulturell 
kapasitet.  Nordland har gjennom historien måttet tilpasse seg tidens           utvikling, og taklet store 
endringer. Industrialiseringen kom og forsvant igjen.           Samfunnet har funnet nye           løsninger og 
blitt moderne. I tiden som kommer vil vi           igjen bli utfordret, når vi skal utvikle oss videre og bli en 
smart, bærekraftig region. 
 

Transition forholder seg også til ambisjonen om å bygge videre på og utvikle en           rekke 
regionale festivaler og arrangementer. Pågående og nye prosjekter/arrangementer vil være viktige 
bærere av arven etter Bodø 2024, gjennom fortsatt samarbeid med europeiske partnere, og 
gjennom å trekke           større og mer variert publikum. 

 
ARCTICULATION 
 
Fra kaldkrigsmål til europeiske kulturelt knutepunkt. 
Vi artikulerer et arktisk perspektiv på i dag og i morgen gjennom grenseløs kultur. 
Med respekt for våre historier, land og havet sikter vi mot nye horisonter. 
 
Så langt fra søknaden som etter en lang og detaljert prosess som høsten 2019 endte med en avgjørelse i 
Bodøs favør. 
 
Fauske kommune, på lik linje med øvrige kommuner i fylket, er invitert til å komme med idéer og innspill 
som er egnet til å markere året, Nordland og vår region. 
 
Se også https://bodo2024.no for ytterligere informasjon. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Året 2024 gir mulighet for bred markedsføring og presentasjon av landsdel, fylke og kommune. 
Fauske har mye å tilby i denne sammenhengen og det bør derfor snarest etableres ei arbeidsgruppe 
som kartlegger og videreutvikler kommunens kulturelle bidrag og profil.   
 
Arbeidsgruppen kan/bør bestå av: 
 
-          Kultursjef 
-          Kommunens arrangementsansvarlig 
-          Kulturskolerektor 
-          Biblioteksjef 
-          Representant fra Næringsforum 
-          Representant fra Fauna 
-          Representant fra Nordlandsmuséet 
-          Representanter fra kommunens festivaler 
-          Representant fra frivilligheten 

https://bodo2024.no/


-          Representasjon fra andre relevante utviklingsprosjekter innen kultur 
 
Sekretariat vil være kulturkontoret. 
 
Arbeidsgruppen blir et organisatorisk skall for kommunens engasjement, hvorpå gruppens videre arbeid 
vil avgjøre volum og hvilke prosjekter som ønskes, søknader på midler osv. 
 
De interne administrative ressursene på enhet kultur er sterkt begrenset slik situasjonen og driften er 
nå.  Ambisjonsnivået på det som skal styres og driftes fra kommunalt hold må være deretter. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5382     
 Arkiv sakID.: 20/804 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
023/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Endring av utvalgnavn fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede til 
kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede bytter navn til kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelser. 
 

 
Vedlegg: 
15.04.2020 Navnebytte for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 1438599 

15.04.2020 FUN-sak 6/20 1438600 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedtak i sak 6/20 i kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. 
 
Da rådet ble opprettet het det kommunalt råd for funksjonshemmede. Det ble senere endret til 
kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. 
 
Rådet har nå ønske om at navnet endres til kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser. 
Dette er mer i samsvar med hva som brukes i dagens lover og forskrifter. 
 
Rådmannen er enig med ønske om navnebytte og anbefaler kommunestyret å vedta navnebyttet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 Politisk sekretariat 
 

 
 
 

Navnebytte for kommunalt råd for likestilling av 
funksjonshemmede 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede- 006/20, har i møte 13.02.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 
 

Vedtak:  
Rådet ønsker å bytte navn til Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Navnebytte for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede  
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SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/1966     

 Arkiv sakID.: 20/248 Saksbehandler: Monica Johansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

006/20 Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

13.02.2020 

 
 

Navnebytte for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 13.02.2020: 
 
Behandling: 

Følgende forslag ble enstemmig fremmet: 
Rådet har ingen innvendinger om å fjerne ordet "likestilling".  
Rådet har ingen innvendinger om å erstatte ordet "funksjonshemmede" med "funksjonsnedsettelse".  
Det er enstemmig vedtatt at rådet ønsker å bytte navn til Kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
FUN- 006/20 Vedtak: 

Vedtak:  
Rådet ønsker å bytte navn til Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse.  
Vedtaket er enstemmig. 

 
Sammendrag: 
Det er ønske om å endre navnet for Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede til Kommunalt 
råd for personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Saksopplysninger: 
 

I samtale med forrige leder for Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede kom det 
signaler på at det har vært et ønske om å endre navnet til rådet. Det har kommet signaler på at 
navnet er for langt og vanskelig å huske i tillegg til at ordet funksjonshemmede er et dårlig ordvalg. I 
tillegg heter rådet i Nordland «Rådet for personer me funksjonsnedsettelse». 
 

Rådet er av den formening at funksjonsnedsettelse er et bedre ord for den gruppen personer rådet 
skal være en stemme for. Rådet bes derfor ta stilling til hvorvidt det er behov eller ønske for 
navnebytte og evt. vedta et nytt navn som blir gjeldende fremover.  
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Det foreslås et navnebytte for rådet slik at det nye navnet blir Kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/3153     
 Arkiv sakID.: 19/2472 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
033/20 Formannskap 24.03.2020 
024/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Endring i møteplan 2020 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - 
Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.03.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 

 
Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 
 

 
Formannskap 24.03.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 1H, 1KRF, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer. 
 
FOR- 033/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Følgende endring foretas til møteplan 2020: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 



Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 
 

Formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. september. 
 
Sammendrag: 
Møteplan 2020 ble vedtatt i kommunestyret 07.11.2019. I ettertid er det gitt signaler om at det siste 
kommunestyremøtet i 2020 ble litt for nærmt opp mot jul; 17. desember. 
 
Hvis dato for kommunestyremøtet skal endres, må også dato for alle de andre utvalgene endres.  
 
Rådmannen har sett på oversikten og kommer med følgende forslag: 
 
Kommunestyremøtet torsdag 17. desember flyttes til fredag 11. desember. 
Formannskapsmøtet tirsdag 1. desember flyttes til tirsdag 24. november. 
Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 26. november flyttes til 19. november. 
Helse- og omsorgsutvalget onsdag 25. november flyttes til onsdag 18. november. 
Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. november flyttes til tirsdag 17. november. 
 
I tillegg ønsker rådmannen at formannskapsmøtet tirsdag 22. september flyttes til onsdag 23. 
september. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 20/3137     
 Arkiv sakID.: 20/458 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Valg av representant med vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 
2020 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 
· ………………………. 

 
Som vararepresentant til Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023 velges: 

· ………………………. 

 
 

 
Vedlegg: 
02.03.2020 Representant med vararepresentant til Nordlandsmuseets råd 1434812 
 
Sammendrag: 
Det vises til epost fra Nordlandsmuseet. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av en representant med vararepresentant til 
Nordlandsmuseets råd for perioden 2020 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Postmottak 
Sendt: mandag 2. mars 2020 13:23 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: VS: Representant med vara til Nordlandsmuseets råd.  
 
 
 

Fra: Morten Steffensen <morten.steffensen@nordlandsmuseet.no>  
Sendt: mandag 2. mars 2020 13:21 
Til: Postmottak <postmottak@fauske.kommune.no> 
Emne: Representant med vara til Nordlandsmuseets råd.  
 
Nordlandsmuseets råd  
  
Vi har ikke registrert representant til Nordlandsmuseets råd fra Fauske kommune. Representant 
utnevnes eller velges vanligvis av kommunestyret for gjeldende valgperiode.  
Rådet møtes en gang i året, og velger styremedlemmene i Stiftelsen Nordlandsmuseet. Årets møte 
blir 16. juni på Jektefartsmuseet i Bodø. 
Fint hvis det også oppgis kontaktinformasjon til den/de som blir valgt.   
  
Med vennlig hilsen 
  
Morten Steffensen 
         direktør 
           
          Tel: +47 91 89 71 62 
            
          morten.steffensen@nordlandsmuseet.no 
          www.nordlandsmuseet.no 
  
         sentralbord: 75 50 35 00 
  

 
  

mailto:morten.steffensen@nordlandsmuseet.no
mailto:postmottak@fauske.kommune.no
mailto:morten.steffensen@nordlandsmuseet.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1j8k3x-0007eF-4z&i=57e1b682&c=SNiUHgtxJnMvztktghQGCudz4f6QFR6eUoJJIFJ82YFieW1h9EwgM-inxk8aZ5M8o5BmdhFLws3YDHbuXkmeRcmwrKVhd_V1bo9-89wY4-EvzCKtgSweg8f-0qK6Yn0nLOZdWKXoNkoXkzQdvWTFuN4iR6OOyiV5l8wYO0x-BjLIaVhNCpDthDtU9HSlQ5M6c-V_z2Gsg1bS4aLdZQH67Ay6VWOsQLA1hr6pFmIRdOE
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Sak nr.   Dato 
026/20 Kommunestyre 23.04.2020 

 
 
Valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for 
perioden 2019 - 2023 - Forslag til varamedlem fra Fauske og Sørfold 
Revmatikerforening 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som nytt varamedlem fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening til kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 velges: 

· Rigmor Moseng, Reitanvn. 7, 8226 Straumen. 
 

 
Sammendrag: 
Ved valg av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede hadde ikke Fauske og Sørfold 
Revmatikerforening forslag på varamedlem. 
Vi har nå fått forslag fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening. 
 
Med henvisning til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets veileder for rådene for personer med 
funksjonsnedsettelse, er det ikke et krav om at den som velges må være folkeregistrert som bosatt i 
kommunen. 
 
Rådmannen ber kommunestyret foreta valget etter forslag fra Fauske og Sørfold Revmatikerforening. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Suppleringsvalg til formannskapet - Settemedlem etter Ingelin Noresjøs 
midlertidige fritak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd velges følgende som settemedlem til formannskapet i 
Ingelin Noresjøs fritaksperiode: 

· Ketil Skår 
 

 
Vedlegg: 
31.03.2020 Lovlighetskontroll - suppleringsvalg til formannskapet - delvis oppheving av 

kommunestyrets vedtak 
1437565 

 
Sammendrag: 
Det vises til Fylkesmannens vedtak som opphever den del av kommunestyrets vedtak i sak 101/19 som 
gjelder valg av settemedlem til formannskapet. 
 
I følge kommuneloven skal man ved valg av settemedlem følge rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer til formannskapet. Dette betyr at første vara på felleslisten til H, KRF og SP skal velges 
som settemedlem for fritaksperioden. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Lovlighetskontroll – suppleringsvalg til formannskapet – delvis oppheving 
av kommunestyrets vedtak  

Vi viser til kommunens oversendelse av 17. desember 2019.   
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fylkesmannen opphever den del av kommunestyrets vedtak i sak 101/19 som gjelder valg av 
settemedlem til formannskapet. Ifølge kommuneloven skal man ved valg av settemedlem 
følge rekkefølgen på listen for varamedlemmer til formannskapet. Dette betyr at første vara 
på felleslisten til H, KrF og Sp skal velges som settemedlem for fritaksperioden. Den 
representanten som kommunestyret har valgt som varamedlem til formannskapet, står ikke 
på varamannslisten, og valget må derfor oppheves som ugyldig.  
___________________________________________________________________________________________________   
 
Sakens bakgrunn 
 
I kommunestyrets møte den 07. november 2019, sak 101/19 fikk Ingelin Noresjø, KrF innvilget 
midlertidig fritak fra sine kommunale verv i kommunen så lenge hun fungerer som fylkesråd i 
Nordland fylkeskommune. For øvrig er hun i ettertid blitt oppnevnt som statssekretær.  
 
Noresjø var valgt som medlem av kommunestyret, formannskapet og hun hadde i tillegg verv i noen 
interkommunale selskaper.      
 
Kommunestyret vedtok at første vara til kommunestyret, Audun Krarup Jonassen, KrF skulle rykke 
opp som fast medlem i kommunestyret. Han ble også valgt som nytt medlem i formannskapet i 
Noresjø’s permisjonstid.  
 
Fire medlemmer av kommunestyret har fremmet krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets 
vedtak. Kravet har slik ordlyd:  
 
 «Arbeiderpartiet, Felleslista, Rødt og Sosialistisk Venstreparti vil med dette kreve lovlighetskontroll i 
 kommunestyresak 101/19 — Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ingelin Noresjø. 
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 Kommunestyret valgte nytt formannskap i sitt konstituerende møte 3. oktober i sak 044/19. 
 Formannskapet består av 9 medlemmer og valget ble gjennomført som avtalevalg. Formannskapets 
 medlemmer utgår fra fire ulike grupperinger, med separate varamannslister. 
  
 Valg av formannskap 3. oktober var etter vår oppfatning i tråd med kommuneloven. 
  

Representanten lngelin Noresjø søkte i ettertid om permisjon fra sine verv i Fauske kommune, med 
begrunnelse i hennes verv som fylkesråd i Nordland. Kommunestyret innvilget søknaden, men det er å 
bemerke at Noresjøs inntreden i det nye fylkesrådet var godt kjent før kommunestyret konstituerte seg  
3. oktober. 

  
 I kommunestyresak 101/19 innvilget kommunestyret søknaden om fritak og et flertall i kommunestyret valgte 
 å erstatte Noresjø med en mann. Dette betyr at det fra den aktuelle listen Noresjø representerer er tre menn 
 og en kvinne. l tillegg ble formannskapet sett under ett redusert fra 4 av 9 medlemmer, til 3 av 9 medlemmer. 
  
 Dette mener de overnevnte partier strider mot kommunelovens § 38 a og § 36 nr. 2 
  
 På denne bakgrunn ber de 4 partier departementet foreta en lovlighetskontroll av nevnte vedtak.»  
 
Lovlighetsklagen ble behandlet i kommunestyremøte den 12. desember 2019. Kommunestyret 
vedtok med 14 mot 13 stemmer å opprettholde sitt tidligere vedtak i sak 101/19.  
 
Saken ble så sendt til Fylkesmannen for behandling.  
 
Fylkesmannens myndighet  
  
Myndighet til å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 ligger hos det enkelte 
departement, men er delegert til fylkesmannen innenfor de fleste områder. Det er et krav at minst 
tre kommunestyremedlemmer må stå bak kravet om lovlighetskontroll. 
 
Etter kommuneloven § 27-3 skal det ved lovlighetskontroll tas stilling til om vedtaket: 
 

a) har et lovlig innhold 
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe slikt vedtak 
c) har blitt til på lovlig måte 
  

Lovlighetskontroll er ikke en klage i forvaltningslovens forstand, og Fylkesmannen har derfor ikke 
kompetanse til å fatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelsen dersom den er 
ugyldig.  
 
Kravet om lovlighetskontroll er i dette tilfellet fremsatt av fire kommunestyremedlemmer og innen 
tidsfristen på tre uker fra det aktuelle vedtaket er fattet. Fylkesmannen finner på bakgrunn av dette 
at vilkårene for å ta den aktuelle saken opp til lovlighetskontroll, er oppfylt. 
 
Fylkesmannens vurdering   
 
Innledningsvis vil Fylkesmannen bemerke at vi ikke har noen merknader til kommunestyrets vedtak 
om å innvilge Ingelin Noresjø midlertidig fritak fra sine politisk verv i kommunen, jf. Kommuneloven 
§ 7-9 andre ledd og lovens forarbeider Prop. 46 L (2017-2018) s. 363.   
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Fylkesmannen legger til grunn at lovlighetsklagen er knyttet til valg av nytt medlem til 
formannskapet etter at Noresjø ble innvilget midlertidig fritak fra verv.    
 
Når det gjelder kommunestyret, er det foretatt opprykk for 1. vara på KrF’s liste, Audun Krarup 
Jonassen som fast medlem av kommunestyret i permisjonstiden. Dette er i samsvar med 
kommuneloven § 7-10 tredje ledd.  
 
Når det gjelder den ledige plassen i formannskapet, har kommunestyret foretatt valg av nytt 
medlem på plassen etter Noresjø. Her ble den nyvalgte representanten i kommunestyret valgt som 
nytt medlem i formannskapet.  
 
Siden kommuneloven er noe endret når det gjelder suppleringsvalg, har Fylkesmannen i brev av 
11.02.2020 bedt om Kommunaldepartementets tolkning av hvilken bestemmelse som skal legges til 
grunn ved midlertidig fritak.  
 
Departementet har i brev av 25.03.2020 svart følgende (utdrag):  
 
 «Reglene om uttreden og fritak for folkevalgte i kommunen er regulert i kommuneloven § 7-9. 

Etter § 7-9 andre ledd, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller 
for resten av valgperioden dersom den folkevalgte ikke kan ivareta vervet uten at det fører til vesentlig 
ulempe for han eller henne. I lovens forarbeider, jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 363, er det understreket at 
midlertidige fritak etter denne bestemmelsen kan gis både for kortere og lengre tidsrom, og at et 
midlertidig fritak ikke må være tidfestet til et konkret tidsrom, men kan gis for så lenge fritaksgrunnen 
foreligger. Videre er det vist til at slike tidsubestemte fritak for eksempel kan være aktuelle dersom et 
kommunestyremedlem blir statssekretær eller statsråd. 

 
Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd kan kommunestyret, hvis en folkevalgt i andre organer enn 
kommunestyret er innvilget fritak i minst tre måneder, selv velge et settemedlem for den perioden 
fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. I 
lovforarbeidene til kommuneloven er det presisert at bestemmelsen er ny sammenholdt med 
kommuneloven av 1992, og at kommunestyret etter denne bestemmelsen ikke står fritt til å velge 
settemedlemmer, men må velge det første medlemmet på varamannslisten som settemedlem, jf. Prop. 
46 L (2017-2018), s. 364. Kommuneloven § 7-10 andre ledd stiller således ikke krav om kjønnsmessig 
representasjon ved valg av settemedlem, og valget av settemedlem kan dermed føre til endret 
kjønnsbalanse i organet så lenge fritaket varer. 

 
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det etter 
kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges et nytt medlem. Etter denne bestemmelsen skal det nye 
medlemmet velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 
føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, 
hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 
Departementet mener at det er kommuneloven § 7-10 andre ledd om valg av settemedlemmer som 
kommer til anvendelse i de tilfellene en folkevalgt har fått innvilget midlertidig fritak etter § 7-9 andre 
ledd, når fritaket varer i minst tre måneder. Dette også når fritaket er gjort tidsubestemt, og det er 
sannsynlig at fritaksperioden vil være langvarig. Den folkevalgte kan ikke anses for å ha trådt endelig ut 
av organet så lenge det er denne typen midlertidig fritak etter kommuneloven § 7-9 andre ledd. Dette 
betyr at kommunestyret må velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder, og at rekkefølgen 
på listen for varamedlemmer skal følges, jf. § 7-10 andre ledd siste setning.» 

 
Som det fremgår av ovennevnte, er det § 7-10 andre ledd som skal legges til grunn ved 
suppleringsvalg til formannskapet når noen er gitt midlertidig fritak, selv om fritaksperioden kan bli 
langvarig. Etter denne bestemmelsen skal det velges et settemedlem for den perioden fritaket 
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gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. Dette 
gjelder selv om organet vil få en endret kjønnsbalanse så lenge fritaket gjelder.  
 
Dette betyr at det er første vara på felleslisten til H, KrF og Sp som skal rykke opp som settemedlem i 
formannskapet. Ifølge det tilsendte er det Ketil Hugo Skår (H) som står som første vara, og som 
dermed skal rykke opp som settemedlem i formannskapet i den perioden Noresjø er borte.  
 
Kommunestyrets vedtak om å velge Audun Krarup Jonassen (KrF) som medlem i formannskapet må 
derfor oppheves som ugyldig, og kommunestyret må foreta nytt valg av settemedlem til 
formannskapet.  
 
 
Vedtak 
 
Fylkesmannen opphever herved den del av kommunestyrets vedtak av 07.11.2019, sak 101/19 som 
gjelder valg av medlem til formannskapet i fritaksperioden til Ingelin Noresjø.  
 
Valg av settemedlem skal foretas etter kommuneloven § 7-10 andre ledd, og det er dermed første 
vara fra felleslisten som Noresjø tilhører, som skal rykke opp som medlem i formannskapet for 
fritaksperioden.   
 
Saken er behandlet av Fylkesmannen i medhold av kommuneloven kap. 27, jf. Kgl. res. av 30. august 
2019 om delegering av myndighet etter kommuneloven av 22. juni 2018.  
 
Vedtaket forutsettes gjort kjent for kommunestyret. 
 
 
   
Med hilsen 
 
 
Tom Cato Karlsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tor Sande  
underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nyvalg til kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som kommunalt ansatt er Jan Ole Øverland ikke lenger valgbar til kontrollutvalget og fratrer 
vervet som 4. varamedlem i kontrollutvalget. 
 
Som nytt 4. varamedlem i kontrollutvalget velges: 

· ………………………………. 

 
Vedlegg: 
16.04.2020 Kontrollutvalg 2019-2023 1438590 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 ble valgt i kommunestyret i sak 50/19 den 03.10.2019. 
 
Jan Ole Øverland er nå satt i Fauske kommune. 
 
Etter kommuneloven § 23-1 tredje ledd f) er ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
utelukket fra valg til kontrollutvalget. 
 
Etter kommuneloven § 7-9 må en folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, tre endelig 
ut av organet. 
 
Det bes derfor om at kommunestyret foretar nytt valg av 4. varamedlem i kontrollutvalget for 
grupperingen FRP, H, KRF og SP. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



KONTROLLUTVALG  
Som medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
1. Kristin Setså, Skjerstdfjordvn. 54, 8214 Fauske     (H) 
2. Gunnar Bråthen, VIkavn. 47, 8200 Fauske    (KRF) 
3. Richard Skagen, Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord    (SP) 
4. Jørn Ivar Stene, Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord - Leder  (FL) 
5. Gisela Hansen Gulstad, Nyvn. 12, 8200 Fauske - Nestleder (AP) 
 
Som varamedlemmer av kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
For medlem 1 - 3: 
1. Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske    (H) 
2. Anne-Irene Jensen, Wallyskogen 4, 8200 Fauske   (SP) 
3. Ivan Danielsen, Holtanvn. 369, 8219 Fauske    (FRP) 
4. Jan Ole Øverland, Nesvn. 19, 8215 Valnesfjord    (SP) 
5. Hege Elisabeth Larsen Skoglund, Gryttingv. 41, 8209 Fauske  (H) 
 
For medlem 4 - 5: 
1. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske    (AP) 
2. Kjell Lund Olsen, Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma   (R) 
3. Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske    (FL) 
4. Tor-William Bjørgum Paasche, Marmorvn. 20, 8208 Fauske  (SV) 
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