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Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her?

� Multiconsult

� Kontor på Nenset i 
Skien

� Totalleverandør av 
rådgivningstjenester

I Skien har vi:

�Arealplanlegging

�Byggeteknikk

�Bygningsforvaltning

�Elektro

�Grunnundersøkelser

�Ingeniørgeologi

�Miljøgeologi

�Samferdsel
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Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset 
grunn (TA 2553/2009)



5

Formål

� Gi grunnlag for å kunne etablere et felles system for å
vurdere om en bestemt grunnforurensning kan 
aksepteres til en bestemt arealbruk. 

� Sikre større grad av likebehandling

� Gi større grad av forutsigbarhet

� Forenkle behandlingen av saker med 
grunnforurensning og redusere tidsforbruket

� Føre til at det blir vanskelig å beregne uforholdsmessig 
høye stedspesifikke akseptkriterier
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� Satt opp ved å beregne de helsemessige

akseptkriteriene ved hjelp av en revidert versjon av 
SFTs risikoberegningsverktøy beskrevet i SFT-veileder 
99:01. 

� Ved bruk av tilstandsklassene blir det da et mindre 
behov for å gjennomføre en stedsspesifikk 
risikoberegning i hver enkelt sak
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Tilstandsklasser

� Tilstandsklassene for forurenset grunn er en 
klasseinndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner 
av miljøgifter i jord. 
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Arealbruk

� Tilstandsklassene setter grenser for hvilke nivåer som 
ut fra en helsevurdering kan aksepteres av miljøgifter i 
jord ved ulik arealbruk.

� TA-2553/2009 legger opp til 3 forskjellige arealbruk
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Forurensningstyper

� Antall prøver for å kunne få et bilde av 
forurensningssituasjonen er gitt i TA-2553/2009.

� Veilederen beskriver 3 scenarioer: 
1. Diffus eller homogen forurensning

2. Punktkilder med kjent lokalisering

3. Punktkilder med ukjent lokalisering

� TA-2553/2009 er en veileder kan man åpne for faglig 
vurdering angående prøvetetthet.
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Diffus eller homogen forurensing
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Prøvetaking –
Punktkilder med kjent lokalisering
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Prøvetaking –
Punktkilder med ukjent lokalisering
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Viktige begreper

� Tilstandsklasser: klasseinndeling med utgangspunkt i 
konsentrasjoner av miljøgifter i jord

� Arealbruk: hva skal området brukes til

Behov og nivået for når en opprydding er nødvendig vil 
altså variere etter hvilken arealbruk en eiendom er 
regulert for og faglige vurderinger.
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Eksempler på grunnforurensningsaker

� Forurensing skal være et tema alt fra 
reguleringsplanstadiet

� Hvordan er saksgangen i en forurensningssak?

� Vi skal nå gå gjennom saksbehandling som utløses av 
Forurensningsforskriftens kapittel 2.
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Fase 1

Innledende miljøteknisk (grunn) 
undersøkelse

Fase 2 
Orienterende grunnundersøkelse

Fase 3
Risikovurdering

Fase 5
Sluttrapport

Fase 4
Tiltaksplan
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� Forurensningsforskriften kap 2.

§ 2-4. Krav om undersøkelser

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der 
et terrenginngrep er planlagt gjennomført.

� Kartlegging som omfatter 

– innsamling og gjennomgang av historikk for en eiendom (foto, 
byggesak, matrikkelen, grunnforurensingsdatabasen, osv) 

– vekt på forhold som gjelder lagring, bruk og deponering av helse-
eller miljøfarlige stoffer på eiendommen

– Branner, nedgravde tanker, bruk av sprøytemidler, etc.

• Innledende miljøteknisk (grunn) undersøkelse
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� Vurdering av antall og plassering 
av prøvepunkter

� Prøvetaking 

� Innsending av prøver til kjemisk 
analyse

� Vurdering av analyseresultater og 
forurensningssituasjon opp mot 
planlagt arealbruk

Fase 2 
• Orienterende grunnundersøkelse
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� Risikovurdering 
– Sammenlikne de påviste 

konsentrasjonene med 
arealbruk og 
tilstandsklasser. 

– Beregne nye 
stedsspesifikke 
helsebaserte og 
spredningsbaserte 
akseptkriterier for aktuell 
arealbruk på området 

– Utarbeides i henhold til 
veileder SFT 99:01

– Akseptkriteriene kan ikke 
være høyere enn høyeste 
tillatte tilstandsklasse

TiltaksplanFase 3
• Risikovurdering
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HelsevurderingFase 3
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Spredningsvurdering
Fase 3
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� Forurensningsforskriftens kapittel 
2 ”Opprydding i forurenset grunn 
ved bygge og gravearbeider”
inneholder bl.a. krav om at det 
skal utarbeides en tiltaksplan 
dersom normverdiene er 
overskredet.

� Tiltaksplan sendes 
forurensningsmyndighet (i de 
fleste tilfeller kommunen)

� Dersom terrenginngrepet også
krever melding eller søknad etter 
plan- og bygningsloven, skal 
tiltaksplanen sendes sammen 
med denne.

Fase 4
Tiltaksplaner
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Krav til tiltaksplan

Planen skal sikre at:

�Det oppnås ønsket miljøkvalitet i 
forhold til planlagt bruk 

�Det ikke oppstår skadelig 
forurensning i forbindelse med 
anleggsarbeidet

�Kontroll og overvåkning under og 
etter terrenginngrepet

�Forurensede masser disponeres 
forsvarlig

�Dokumentasjon for bruk av 
godkjente deponier

Fase 4
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Fjerning eller gjenbruk av masser?

� Kan forurensede 
masser gjenbrukes 
på eiendommen?

� Kan forurensede 
masser disponeres 
fritt utenfor 
eiendommen?

Fase 4
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� Tiltakshaver plikter å sende 
sluttrapport til 
forurensningsmyndighet 
(dvs kommunen).

� Sluttrapporten angir bla hva som 
er gjort og hvordan masser er 
deponert

� Rapporten utarbeides av 
miljøgeolog som har hatt 
oppfølgningen av tiltaket

Fase 5
• Sluttrapport
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Fase 1

Innledende miljøteknisk (grunn) 
undersøkelse

Fase 2 
Orienterende grunnundersøkelse

Fase 3
Risikovurdering

Fase 5
Sluttrapport

Fase 4
Tiltaksplan


