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miljøkunnskap og miljøkunnskap og 
ormidling

myndighetsutøvelse
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egionalt og kommunalt 
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F t  Ki  Ab l  N t ki t



e viktigste utfordringene:

ArealbeslagArealbeslag
Naturinngrep
Kjemikaliebruk
For rensningForurensning
Avfallshåndteringg
Vannforbruk



..men også
Fra vugge til grav



…..også her



vordan satser vi i Norge?



Miljøutfordringene



emikaliebruk

ppredningppredning
• Flokkulering
• Flotasjon

tore mengder
• Blir spesifikt regulert
• Skal dokumenteres ihht gjeldende regelverk



vfallshåndtering/Deponi

vgangsmasservgangsmasser
• Store mengder

• Minimering?
Alt ti  b k?• Alternativ bruk?

• Forsvarlig deponering
• Landdeponi 
Sj d i• Sjødeponi

• Varierende egenskaper
• Kjemikaliers iboende egenskaper
• Kjemikaliers oppførsel
• Mineralavfallets sammensetning



ndre miljøutfordringer

øy  rystelser øy, rystelser 
øving fra gruve og oppredning

are for akutt forurensning
ndringer i landskapsbildet ndringer i landskapsbildet 
ort vannforbruk

ap av flora og fauna under deponier



ødeponi er omstridt!

U har utarbeidet BREF-dokument for «Mining disposal»U har utarbeidet BREF dokument for Mining disposal
• (BREF = BAT reference document)

• (BAT = Best Available Technology)

ondonkonvensjonen diskuterer 

ransjeorganisasjonene diskuterer



Regelverket



over og forskrifter 

orurensningslovenorurensningsloven
Naturmangfoldloven            
Vannforskriften

lan- og bygningsloven 

Annet som kan ha betydning
Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag



realbeslag og Naturinngrep

lan og Bygningslovenlan og Bygningsloven
• KU – kommunen er planmyndighet

• Hva er konsekvensene ved et gruve/mineraluttak og videre 
prosseseringprossesering

• Hva skal undersøkes?



orurensning er forbudt (§ 7)

ilførsel av………….(§ 6)ilførsel av………….(§ 6)

e søker om å få drive forurensende               
rksomhet (§ 12)( )

Vi vurderer og veier fordeler og ulemper (§ 11) 

å fatter vi vedtak i saken
• Avslag på søknad (§ 11) g p ( )
• Tillatelse til forurensende virksomhet (§ 11) med 
tilhørende vilkår (§ 16)



llatelser etter forurensningsloven ‐ prosess

Konsekvensutredning av tiltaketg

øknaden med utredninger om 
miljøkonsekvensene av utslipp og deponering.

H i tt l l  f  f t t   i tit tt            Høringsuttalelser fra fagetater og institutter,           
okale interesser, miljøorganisasjoner mfl.

Miljødirektoratet innhenter egne konkrete faglige og 
kspertvurderinger ved behov



egrunnelsene våre

kal legge vekt på de 
i g ig l  rurensningsmessige ulemper 

ed tiltaket sammenholdt med de 
rdeler og ulemper som tiltaket 
r øvrig vil medføre.

Forurensningsloven pålegger oss 
å ta hensyn til miljøet, men også 
samfunnsmessige forhold som 
sysselsetting og kostnader  sysselsetting og kostnader. 

urdere om virksomheten driver i 
åd med dagens BAT og om åd med dagens BAT og om 
slipp mv. kommer i konflikt 
ed miljøkvalitet (lokalt, 
gionalt, globalt)



aturmangfoldloven

8. (kunnskapsgrunnlaget)( p g g )
• «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 

så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om 
arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og j , yp g
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»

10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
• En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den • «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for.»



vordan praktiseres føre var ? 

9. (føre-var-prinsippet)
• «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal 
det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller g gg g
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.»

unnskapsgrunnlaget – vurderer om usikkerhet eller faglig uenighet
m de forurensningsmessige konsekvensene av et sjødeponi.

anglende kunnskap gir grunn for å legge vekt på føre var prinsippet
Naturmangfoldloven § 9.



aturmangfoldloven forts.

upplerer forvaltningslovens krav til begrunnelser.pp g g
nneholder prinsipper som er retningslinjer for skjønnet 
tter f-loven § 11.

De viktigste prinsippene er kunnskapsgrunnlaget, føre 
ar-prinsippet og samlet belastning.
kke nødvendigvis bestemmende for resultatetkke nødvendigvis bestemmende for resultatet.
tiller krav til synliggjøring av hvordan prinsippene er 
urdert.
Må synliggjøre miljøulempene og usikkerhetene.
ntegreres i begrunnelsen etter forurensningsloven.



annforskriften

• Vilkår settes i tråd med målene i vannforskriften• Vilkår settes i tråd med målene i vannforskriften
• Tilstandsklassifisering av vannforekomst – virksomhetens bidrag

SVÆRT SVÆRT 
GODGOD

GODGODGODGOD

MODERATMODERAT

DÅRLIGDÅRLIG

SVÆRT SVÆRT 
DÅRLIGDÅRLIG



annforskriften forts.

y aktivitet eller nye inngrep kan gjennomføres, selv om y aktivitet eller nye inngrep kan gjennomføres, selv om 
miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller tilstanden forringes, 
ersom dette skyldes

a) nye endringer i de fysiske egenskapene… 

– for eksempel deponering av gruveavgang

eller

b) ny bærekraftig virksomhet som medfører 
forringelse fra svært god til god tilstandforringelse fra svært god til god tilstand



Takk for oppmerksomheten


