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Tilbakemelding på krav om at staten rydder opp i Hundsund,
Bærum kommune
Vi viser til epost datert 8. mars 2019 vedlagt et skriv med krav om at den Norske Stat tar ansvar i
Hundsund ved Fornebu og avdekker og rydder opp i miljøgifter. Vi viser også til tidligere
henvendelser om samme tema.
Nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn
Arbeidet med å rydde opp i kystsedimentene i Norge foregår etter den Nasjonale handlingsplanen
for opprydding i forurenset sjøbunn. Handlingsplanen er vedtatt i St. meld. 14 (2006-2007).
Her er 17 av de mest forurensede havne- og fjordområder langs kysten prioritert for opprydding ut
fra risikoen som forurensningen i sedimentene utgjør. Ytterligere 12 sterkt forurensede områder er
prioritert for opprydding etter de 17 høyest prioriterte. I tillegg prioriteres opprydding ved ca 100
prioriterte skipsverft.
Hovedregelen er at ansvarlig forurenser betaler for denne oppryddingen. Der det ikke lenger finnes
ansvarlige og der ansvarsforholdene er uklare, har Miljødirektoratet noe midler til delfinansiering av
tiltak. Kommuner og havner bidrar også til opprydding.
Opprydding i forurenset sjøbunn er omfattende og kostbart. Miljødirektoratet og Fylkesmannen har
en betydelig oppgave med å følge opp de prioriterte områdene i handlingsplanen. Midlene vi har til
delfinansiering prioriteres brukt til dette arbeidet.
Status for arbeidet
Til nå er sedimentopprydding gjennomført i Oslo havn, Tromsø havn, Harstad havn, Trondheim
havn, Sandefjordsfjorden og i delområdet Puddefjorden ved Bergen. I tillegg er store deler av
Kristansandfjorden ryddet, det er ryddet ved Farsund, samt i delområdene Eydehavn og Kittelsbukt
ved Arendal. Det pågår nå opprydding i Flekkefjord og i delområdet Pollen i Arendal. Opprydding i
Horten havn planlegges startet i løpet av året. Deretter ligger det an til at det skal ryddes opp i
Hammerfest havn. Det gjenstår fremdeles opprydding i en god del av de 17 høyest prioriterte
områdene.
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Arbeid pågår også for å undersøke og rydde opp på land- og i sjøbunnen utenfor de 100 prioriterte
verftene.
Forurenset sjøbunn forøvrig
Sjøbunnen er også forurenset i mange andre kystområder i- og nær byer og industribedrifter. Dette
gjelder også sjøbunnen rundt Fornebulandet, inkl. Holtekilen, Koksabukta, Hundsund og
Lysakerfjorden.
Som beskrevet tidligere, arbeider Miljødirektoratet ut fra en handlingsplan der en rekke utvalgte
områder er prioritert ut fra helse- og miljørisiko. Hundsund er ikke et av disse områdene. Alle
vannforekomster i Norge følges imidlertid opp bredt gjennom vannforskriften (Norges gjennomføring
av EUs vanndirektiv). Vannforskriften innebærer en samlet innsats innen alle relevante sektorer for
å oppnå godt vannmiljø. Hundsund ligger i vannforekomsten "Sandvika" som har frist til 2027 for å
oppnå miljømålet god økologisk og kjemisk tilstand. Fylkeskommunene koordinerer arbeidet med
oppfølging av vannforskriften.
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