Område

Arendal

Vannregion

Agder

Vannområde

Vann-forekomst(er)

Status forurensning

Påvirkninger på sedimentene

Forslag tiltak

Lovverk/virkemidler

Tromøysund-Arendal

Dårlig miljøtilstand

Sedimentene i de bynære områdene er meget sterkt forurenset av PCB, PAH og Hg som følge av industri, båttrafikk og avrenning fra land.

Kommunal havn har flyttet til Eydehavn. Tildekking av sjøbunn ved utbygging i Kittelsbukt. Også behov for tiltak i Pollen.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering for å få dekket til arealer
Kittelsbukt: >5 mill. kr og
utover byggesonen.

Kostnadsanslag

Ansvarlig tiltakshaver

Miljømål oppnås innen frist (2021)- evt. behov for utsatt frist

Kommentarer

Arendal kommune (avløp)

Pollen: Hvis man velger naturlig forbedring, som er et mye mer kostnadseffektivt tiltak enn en opprydding, må det brukes
utsatt frist. Også usikkert om en opprydding vil kunne gjennomføres i planperioden (jf vannforskriftens § 9b)

Tromøysundet

Moderat miljøtilstand

Vannforekomst påvirket av havneaktiviteter. Sedimenter forurenset av PCB og til dels PAH

Tiltak gjennomført i delområdet Bukkevika og Tromøysundtippen på land og i sjø.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

God miljøtilstand oppnås ikke innen 2021 uten tiltak, da naturlig restituering er beregnet å ta minst 25 år, og kanskje det dobbelte.

Ca 14 mill kr er brukt både i vannforekomst Tromsøysundet og Tromsøysundet-Bekkevika. Tiltaket
er avsluttet.

Arendal kommune.

Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen

Neskilen-Rånehølen

Moderat miljøtilstand

Avrenning fra diffuse kilder

Overvåke naturlig forbedring i vannforekomsten.

Det er ikke vurdert at det er behov for nye tiltak i sjøbunnen

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 100 000 kr per år - bør inngå i regional overvåking. Usikre tall

Arendal kommune

Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen

Tromøysundet-Bekkevika

Moderat miljøtilstand

Vannforekomsten sterkt påvirket av kaianlegg og industri. Sedimenter forurenset av PCB og til dels PAH

Miljøtilstanden er basert på kostholdsråd i området, men lite annet opplyst.

Tiltaksplan for delområde Eydehavn utarbeidet, samt forurensede sedimenter tildekket utenfor.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Ca 14 mill kr er brukt både i vannforekomst Tromsøysundet og Tromsøysundet-Bekkevika. Tiltaket
er avsluttet.

Arendal kommune.

Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen

Moderat miljøtilstand

By, avrenning fra diffuse kilder. Sediment hovedsakelig forurenset av Hg og PCB.

Forurenset sjøbunn bør også tas med som en påvirkning i denne vannforekomsten.

Tiltak i Kirkebukta er gjennomført (sjø). I andre delområder planlegges det kombinert mudring og tildekking.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Delområde Vågen: ca 90 mill

Bergen kommune, Bergen og omegn havnevesen (BOH), Forsvarsbygg

Delområder innenfor tiltaksplanområdet har oppnådd miljømålet (Kirkebukta, Vågen og U-båtbunker). Resterende områder
har sannsynligvis behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b.

Pollen: 1,2 mill. kr

Nidelva

Bergen

Hordaland

Vannområde Vest

Byfjorden-Bergen, Byfjorden

Drammen

Vestre Viken

Drammenselva

Drammens-fjorden indre

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Vollsfjorden

Moderat miljøtilstand.

Omfattende nysedimentering fra Drammenselva vil trolig ganske raskt gi god tilstand når miljøgiftkildene stanses. I tillegg
skal fjordens miljøtilstand overvåkes.
By, avrenning fra diffuse kilder. Sediment forurenset av Hg, Cd, Pb, TBT, PAH og PCB.

Moderat miljøtilstand: økologisk:moderat kjemisk: udefinert

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Kostnad for overvåking i 2014 er ca 1,5 mill

Drammen Havn, Drammen kommune, ABB

Miljømålet vil trolig nas innen frist.

Redusere avrenning fra landbruk til sjø. Mudring for å redusere oppvirvling og spredning

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

10-30 mill.

Grenland havn og lokale gårdsbruk

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Tildekking og utfylling. Deler kan også mudres.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

20-30 mill

Norsk Hydro (forurenser)

Klif mener at tiltak er mulig å gjennomføre i perioden fram til 2021

Kjemisk tilstand i sedimentene er dårlig.

Ikke vurdert som aktuelt i denne plansyklusen.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Norsk Hydro kanskje også Porsgrunn kommune og Skien kommune. Norsk hydro og Grenland Havn IKS
(Skipsoppvirvling)

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Her vet Klif at tilstanden er moderat til dårlig i sedimentet. Tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn kan ikke gjennomføres før sprednings-reduserende tiltak er gjennomført
utenfor kaioråder tilgrensende elva på Herøya.

Mudring/tildekking/ tynnsjikttildekking i deler av sjøbunnen

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Delområder tiltak fra 80 - 400 mill. avh. av løsninger og omfang

Norsk Hydro er forurenser (dioksiner og kvikksølv). Andre parter med utslipp til fjorden kan være aktuelle, men deres
bidrag til forurensing er antakelig minimal. Ett skipsverft.

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Mudring utenfor kaiområde ved Norcem (?). Ellers tynnsjikttildekking av bløtbunnsområde

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

20 mill. og 60-100 mill

Norsk Hydro, Norcem AS, - Spleiselag sentralt i fjorden med Staten

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

60-100 mill

Norsk Hydro/spleiselag med Staten. Ansvarlig skipsverft i Langesund

Sjøbunnen er hovedsakelig forurenset fra industrivirksomhet. Sedimentene er forurenset av dioksiner, HCB og OCS, mulig også kvikksølv.
Konstruksjoner i kystsonen er under planlegging.

Sjøbunnen er hovedsakelig forurenset fra industrivirksomhet, sedimentene er blant annet forurenset av Hg, HCB og dioksiner. Det er også
gjennomført konstruksjonsendringer i kystsonen, blant annet vei og jernbanefylling. Ny stor utfylling er under planlegging.

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Gunnekleivs-fjorden

Dårlig tilstand: økologisk:dårlig kjemisk: udefinert

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Skienselva nedstr.Skien

Moderat miljøtilstand: Økologisk: moderat Kjemisk: udefinert

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Frierfjorden

Moderat miljøtilstand

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Eidangerfjorden

Økologisk: moderat

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Langesunds-fjorden

Moderat miljøtilstand; Økologisk: god

Bunnsedimentet er påvirket av dioksinforurensing fra industrivirksomhet på Herøya. Ellers er sedimentene utsatt for diffuse avrennng fra by og
tettsted. Hydromorfologisk flomverk/forbygning. Utfylling av masser.
Sedimentene er forurenset av industriutslipp, samt spredning av sedimentforurensning fra transport og infrastruktur. Sedimentene er forurenset av
dioksiner/furaner, kvikksølv, OCS. Konstruksjoner i kystsonen.

Grenland

Kjemisk : god
Sedimentene er forurenset av industriutslipp, samt spredning av sedimentforurensning fra transport og infrastruktur. Sedimentene er forurenset av
dioksiner/furaner, kvikksølv, OCS. Konstruksjoner i kystsonen.

Kjemisk :moderat

Sedimenter er stedvis påviket av verftsindustrien. Forurensningen spres via transport og infrastruktur (skipstrafikk). Avrenning fra diffuse kilder som
Uavklart. Tynnsjikttildekking kan være aktuelt i deler av fjorden. Lokalt tiltak nær skipsverft.: Mudring eller tildekking
forurenset sediement.

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Vest-Viken

Skien-Grenlands-fjordene

Langesunds-fjorden, Dypingen

Modera miljøtilstand; Økologisk: moderat

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

60-100 mill

Norsk Hydro/ spleiselag med Staten ev. berørte kommuner.

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Finnmark

Sørya/Seiland/ Kvaløya med innland

Hammerfest Havn
Rypefjorden

Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand

Avrenning fra diffuse kilder som forurenset sediment. Eller skjer spredning fra sedimentene via transport og infrastruktur - skipstrafikk.
Konstruksjoner i kystsonen.
Sediment forurenset av PAH, PCB, TBT, Cu . Eller er sedimentene forurenset avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.
Sediment forurenset av PAH, TBT, Cu . Eller er sedimentene forurenset avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.

Uavklart. Tynnsjikttildekking kan være aktuelt i deler av fjorden. Lokalt tiltak nær skipsverft: Mudring eller tildekking

Hammerfest

Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Tiltaksplan utarbeides 2013-2014. Mudring aktuelt tiltak i deler av området
Foreløpig ikke vurdert som aktuell for tiltak

Forurensningsloven og forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

30-70 mill

Kommune (VA) Hammerfest Havn, private bedrifter

Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b
Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b

Meget grovt kontnasdanslag. Tiltaksplan vil gi mer nøyaktige tiltak og kostnader

Harstad

Troms

Harstad-Salangen

Harstadhamna

Moderat miljøtilstand

Sedimenter vesentlig forurenset av av PAH, PCB, Hg. Sedimentene er påvirket av diverse punktkilder på land.

Tiltak gjennomføres 2012-2013. Mudring, tildekking og innvinning av land, ny kai.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

140 millioner

Harstad kommune, men spleiselag der tre skipsverft, ett tankanlegg og Kystverket (fordi farled inngår) bidrar

Klif mener at god kjemisk status i sedimentene vil oppnås innen fristen

Tiltak i forurenset sjøbunn pågår og skal være avsluttet i løpet av 2013. Tiltaksmål knyttet til miljøgifter i sjøbunn forutsettes oppnådd.

Agder

Otra med kyst

Kristiansands-fjorden -indre-havn

Dårlig miljøtilstand;

Økologisk: dårlig

Kjemisk: moderat

Sedimentene er stedvis foruenset av PCB, dioksiner, dioksinliknende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen
avrenning fra diffuse kilder.

Mudring eller tynnsjiktdekking av det mest forurensede området i sjø ved Elkem Carbon på Fiskaa.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

50-80 mill

Elkem Carbon; spleiselag med Xstrata og ev. Kristiansand kommune og kanskje Staten

Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.

Agder

Otra med kyst

Kristiansands-fjorden -indre

Dårlig miljøtilstand;

Økologisk: dårlig

Kjemisk: moderat

Mulig del av areal kan mudres eller tildekkes.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

10-15 mill

Elkem Carbon; spleiselag med Xstrata og kanskje Staten. Mulig at kommunen kan bidra med noe midler fordi det er
ønske om .

Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.

Agder

Otra med kyst

Kristiansands-fjorden, østergapet-indre

Dårlig miljøtilstand;

Økologisk: dårlig

Kjemisk: moderat

I del av vannforekomst: Mudring utenfor Bredalsholmen

Klif mener det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.

Agder

Sira-Kvina

Grisefjorden

Dårlig miljøtilstand

Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Behov for mer vurderinger om behov for tiltak i 2013.

Kjemisk:udefinert

Kristiansand

Lister - Flekkefjord

Lister - Fedafjorden
Agder

Sedimentene er stedvis foruenset av PCB, dioksiner, dioksinliknende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen
avrenning fra diffuse kilder.
Sedimentene er stedvis foruenset av PCB, dioksiner, dioksinliknende PCB, PAH og Pb. Sedimentene påvirkes av industriutslipp, samt annen
avrenning fra diffuse kilder.
Sedimenter påvirket av avrenning fra diffuse kilder

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

5-10 mill

Veteran-skipsverftet Bredalsholmen ( Kr.sand kommune)
Spleiselag mellom Flekkefjord kommune og staten

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH, PCB, Cd og Cr. Ellers er de påvirket av avrenning fra diffuse kilder, havn og industri.

Undersøkelser og risikovurdering gjennomført. Behov for tiltak, men ikke ferdig utredet.

18-90 mill. kr

Utbyggere og Flekkefjord kommune

Klif mener det kan være behov for utsatt frist for å nå miljømålet dersom ikke tiltak igangsettes.

Uten tiltak vil ikke 2021-mål nås.

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PCB, TBT, PAH, Hg. Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus kilde.

Det skal utarbeides tiltaksplan for opprydding av forurenset sediment innerst i fjorden

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Kommunale krav til utbygging i strandsonen.
Statlig delfinansiering av deler som ikke kommer under utbygging
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

500 000- 1 000 000

Tjørsvågbukta
Fedafjorden-indre

10-65 mill. kr

Spleiselag med Flekkefjord kommune, Eramet Kvinesdal AS og Borregaard Trælandsfos AS, Kvina Verft Eiendom

Deler av vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.

Tiltaksutredning i 2013

Fedafjorden-ytre

Moderat miljøtilstand

Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder.

Ytterligere undersøkelser i delområde Breivika.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 100 000

Spleiselag med Flekkefjord kommune, Eramet Kvinesdal AS og Borregaard Trælandsfos AS, Kvina Verft Eiendom

Deler av vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen.

Forurenset sjøbunn bør også tas med som en påvirkning i denne vannforekomsten.

Lundevågen

Dårlig miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PCB og PAH. Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus avrenning fra landbruk, transport, by/tettsted.

Mudring og tildekking i Naud-odden småbåthavn gjennomført 2012

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 4 mill. kr

Farsund kommune

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Vannforekomsten må vurderes sammen med oppstrømsforekomstene Loja og Loga.

Lygna, Sira-Kvina

Lister - Farsund

Delområde i vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen. For det resterende området er det sannsynlig at det er Liten del med PCB-forurensning er mudret og tildekket. God miljøtilstand vil ikke nås innen 2021 uten betydelige tiltak. Behov for tiltak mot PAH-forurensning i hele
behov for utsatt frist jf. vannforskriften § 9b.
Lundevågen må utredes.
Delområde i vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen. For det resterende området er det sannsynlig at det er
Utilstrekkelig tiltak, må utredes for større område
behov for utsatt frist, jf. vannforskriften § 9b.
Delområder innenfor tiltaksplanområdet har oppnådd god kjemisk status etter opprydding. Videre overvåking for å se om
Kostnadene som nevnes her er allerede brukt til oppryddingstiltak.
miljømålet nås.

Indre Spindsfjorden

Dårlig miljøtilstand

Utslipp fra punktkilder (ikke IPCC), annen diffus avrenning fra by/tettsted, transport

Tildekkingstiltak mot PCB i sjøbunnen er gjennomført ved Engøy, bukt i nord og syd.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Kostnad ukjent - trolig noen hundre tusen. Ikke delfinansiert av staten.

Farsund kommune

Oslo

Glomma

Indre Oslofjord Vest

Bekkelags-bassenget, Bunnefjorden

Moderat miljøtilstand. Deler av forekomsten er ryddet opp til god kjemisk
tilstand

Sediment forurenset av Hg, Cd, Pb, TBT, PAH og PCB. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder og by/tettsted.

De mest forurensede delene er ryddet opp. Tildekking av ytteligere områder kan være aktuelt

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Er ryddet opp for ca kr 250 mill.

Oslo Havn KF

Ranfjorden

Nordland

Ranfjorden

Ranfjorden

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder som gruver, landbruk, by/tettsted,
transport.

Supplerende undersøkeler ferdigstilles 1. kvartal 2013. Nye kildeundersøkelser skal gjøres og ny tiltaksplan skal foreligge i 1.
kvartal 2014.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Ca 650 000 kroner. Arbeid frem mot ny tiltaksplan har en kostnad på rundt 1 mill. kr

Spleiselag Klif, Rana kommune, Mo i Rana havnevesen, div. industriaktører

Vannområdet er med i første planfase og har krav om god miljøtilstand innen 2015. Dette målet nås ikke. Mange aktive
kilder og behov for kildesporing gjør at det er behov for utsatt frist jf. vannforskriften § 9b.

Sandefjord

Vest Viken

Horten-Larvik

Indre Sandefjords-fjorden

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PCB, TBT, PAH og tungmetaller. Ellers påvirket av industriuslipp fra punktkilder (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder som
Behov for tiltak. Oppfølging av tiltaksplan og utarbeidelse av finansieringsplan
byer/tettsteder, landbruk, transport, havner.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

140 mill. kr

Spleiselag Klif, industrien, Sandefjord kommune og havnevesen

Dersom finansieringsplan er på plass innen 1. mars 2013 nås mål om god miljøtilstand innen fristen.

Frist for å få på plass en finansieringsplan er 1. mars 2013. Dette er en avgjørende dato for hva som skjer videre i dette tiltaksplanområdet.

Stavanger

Rogaland

Jæren

Møre og Romsdal

Søre Nordmøre

Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand
Oppnår ikke god kjemisk tilstand
Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand

Sjøbunnen er forurenset av PCB, PAH, tungmetaller. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og industri.
Annen diffus kilde.
Sjøbunnen er forurenset blant annet av PCB, PAH, Hg, Pb . Ellers påvirket av andre diffuse kilder som by og tettsted.
Sedimenter forurenset bla. av PAH, ellers påvirket av annen diffus kilde.
Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).
Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).
Sedimenter forurenset av PAH. Ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).

Tiltaksrettede undersøkelser
Tiltaksrettede undersøkelser
Tiltaksrettede undersøkelser
Tiltaksrettede undersøkelser
Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden. Tiltak ved kaia?
Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.
Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriften § 9b..
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømåletjf. vannforskriften § 9b.
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriften § 9b.
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriften § 9b.
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.
Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Tingvollfjorden ved Raudsand

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH, metaller og PCB. Eller påvirketav utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal og Aleris).

Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Stavangerregionen IKS, Stavanger kommune, industrien (inkludert de prioriterte verftene)
Stavanger kommune
Industrien (inkludert de prioriterte verftene), Stavanger kommune
Småbåtshavnen, ROM Eiendom?
Hydro Aluminium Sunndal
Hydro Aluminium Sunndal
Hydro Aluminium Sunndal
Hydro Aluminium Sunndal, Aleris (forurensning i sedimentene utenfor Aleris stammer fra tidligere virksomheter på
området)?
Hydro Aluminium Sunndal

Stavanger tiltaksplanområde er fortsatt i undersøkelsesfasen. Før risikovurdeirnger er gjennomført er det vanskelig å vurdere hvilke oppryddingstiltak som bør gjennomføres.
Usikker på hva som menes med kilde her, men det er mulig at det ligger en fylling her som påvirker.

Sunndalsfjorden

Stavanger havn
Tasta - Ulsneset
Stavangerfjorden Indre
Hillevågen
Sunndalsøra
Sunndalsfjorden1
Sunndals-fjorden2

1 - 1,5 mill kr. Svært usikre tall.

Mulig tiltak ved kaia, 3 mill kr. Overvåking 1 mill kr per år. Svært usikre tall.

Svært forurenset vannforekomst.

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.

Tingvollfjorden ved Angvik

Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH, ellers påvirket av utslipp fra industri (Hydro Aluminium Sunndal).

Naturlig tildekking gjennom elven Driva. Overvåking av tilstanden.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Sørfjorden

Hordaland

Hardanger

Sørfjorden indre del, Sørfjorden ytre del

Moderat miljøtilstand

Sediment forurenset av tungmetaller, PCB, PAH og DDT. Ellers påvirket av utslipp fra punktkilder, både industri og renseanlegg (avløp).

Mudring og/eller tildekking i delområder f. eks Eitrheimsvågen, forutsatt at det er tilstrekkelig kontroll med kildene

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Tromsø
Trondheim

Troms
Trøndelag

Balsfjord-Karlsøy
Nidelva

Tromsøysundet - Tromsø
Ilsvika, Ilabassenget og Brattøra, Ladehammeren

Moderat miljøtilstand
Dårlig tilstand.

By, avrenning fra diffuse kilder, utslipp fra renseanlegg og industri (ikke IPCC)
Sediment forurenset av tungmetaller,TBT, PAH og PCB. Ellers påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted.

Oppryddingstiltak i sjø gjennomført.
Kombinert mudring og tildekking

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

Kostnad for tildekkingstiltak varierer fra 30-560 mill avhengig av areal og tykkelse på
tildekkingslaget.
Oppryddingstiltak gjennomført for ca 150 mill.
Beregnet å koste 250 mill inkl. mva

Sediment forurenset av PAH, TBT, PCB, Hg

Tiltaksplan utarbeides i 2013-2014. Mulig tiltak kombinert mudring og tildekking

Møre og Romsdal

Nordre Sunnmøre

Aspevågen
Åsefjorden indre
Åsefjorden ytre

Moderat miljøtilstand

Ålesund

Moderat miljøtilstand
Moderat miljøtilstand

Sedimenter forurenset av HBCDD
Sedimenter forurenset av HBCDD

Grovt kostnadsanslag 50-100 millioner
1-2 milloner for begge vannforekomstene i Åsafjorden, usikre tall
1-2 milloner for begge vannforekomstene i Åsafjorden, usikre tall

Spleiselag, Ålesund kommune, bedrifter, Klif
Brødrene Sunde
Brødrene Sunde

Sediment forurenset av TBT, PAH, Pb og Hg

Ytterligere undersøkelser er pålagt bedriften i 2013.
Ytterligere undersøkelser er pålagt bedriften i 2013.
Overvåking og evaluering av tynntildekkingprosjektet Opticap utenfor verftet. Resultatene herfra avgjør hva som gjøres videre.
Ytterligere tiltak utenfor testområdet må påregnes.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Moderat miljøtilstand

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 700 000 - usikre tall

Spleiselag mellom Fiskarstrand verft og staten

Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b

Kommer an på hva som blir prioritert framover

Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 400 000

Båtsfjord kommune + div. industri

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

I følge rapport fra 2003 er dette området ikke prioritert for videre oppfølging. Klif mener likevel det kan være behov for ytterligere undersøkelers i indre deler av området.

Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.
Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.
Det foreslås ytterligere undersøkelser, ytterligere vurdering av kildekontroll. Dette bør i tillegg følges opp med risikovurdering.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 500 000
ca 500 000

Båtsfjord kommune + div. industri + kystverket
Båtsfjord kommune + div. industri + kystveket

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b
Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019
I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 200 000

Båtsfjord kommune + div. industri + kystverket

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

I hht. vann-nett skal kystverket mudre i Fomabukta (fiskerihavnen) fra 2014-2019. Vannforekomsten er kandidat til SMVF, og skal dermed oppnå god kjemisk tilstand og godt
økologisk potensial.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ikke vurdert.

Honningsvåg kommune

Tørlevågen (Fiskarstrand)

Spleiselag mellom Boliden og Tizir (tidl Eramet Tyssedal)
Tromsø kommune (havnevesenet)
Trondheim kommune

Klif mener det vil være behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b.
Delområder kan oppnå god miljøtilstand gitt tiltak finnes forsvarlig. Resten av fjorden har sannsynligvis behov for utsatt frist
Kostnadsanslaget er avhengig av hvor stor areal man velger å tildekke, men også basert på hvilke materiale som benyttes. Kostnadene er et veldig grovt estimat.
jf. vannforskriften § 9b.
Tiltak avsluttet i 2012. Klif mener at god kjemisk tilstand i sedimentene vil oppnås innen fristen.
Dette er penger som allerede er brukt på tiltak i Tromsø havn.
Vil nå tilstandsklasse 3 i sedimentene i 2016. Deretter naturlig forbedring.
Opprydding i sedimentene vil gjennomføres i 2014-2016.
Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b

Kommer an på hva som blir prioritert framover.

Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b
Mulig behov for utsatt frist jf. vannforskriftens § 9b

Sedimenter forurenset av PCB og TBT. Ellers påvirket av utslipp fra punktkilder som industri (Ikke IPCC) og avløp, avrenning fra diffuse kilder.

Båtsfjord

Honningsvåg

Karmsundet

Finnmark

Finnmark

Varangerhalvøya

Laksefjorden/ Nordkinnhalvøya

Rogaland

Haugalandet

Båtsfjorden-indre

Moderat miljøtilstand

Båtsfjorden-ytre-havn
Neptunbukta

Ikke avklart av FM.
Moderat miljøtilstand

Neptunbukt-Foma

Moderat miljøtilstand

Honningsvåg havn

Moderat miljøtilstand

Askildsholmen-Killingøy
Karmsundet-Storasund
Smeasundet

Dårlig miljøtilstand
Moderat miljøtilstand
Dårlig miljøtilstand

Utslipp fra punktkilder som industri (ikke IPCC), avrenning fra diffuse kilder.
Utslipp fra punktkilder som industri (Ikke IPCC) og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder
Avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted

Sedimenter forurenset av PCB og TBT. Ellers påvirket av industriutslipp og avløp, avrenning fra diffuse kilder.
Sediment forurenset av PCB, PAH og Cd. Ellers påvirket av utslipp fra industri og avløp, samt avrenning fra diffuse kilder, mudring og landinnvinning
Sediment forurenset av PAH, TBT, PCB. Ellers påvirket av industriutslipp og avløp, avrenning fra diffuse kilder, mudring og landginnvinning

Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, Pb, Ni, Cu og Zn. Ellers påvirket av industriutslipp samt avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted

Karmsundet-Kopervik

Moderat miljøtilstand

Utslipp fra punktkilder som industri (Ikke IPCC) og renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder

Sandnes havn/Gandsfjorden

Rogaland

Jæren

Indre Gandsfjorden

Moderat miljøtilstand

Stedvis er sedimentene forurenset av PCB, PAH, TBT. Ellers avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og søppelfylling.
Sedimenter stedvis forurenset av PAH, Cd og Pb. Nedandgående trend. Ellers påvirket av industriutslipp (Eramet Norway AS Sauda) og avrenning fra
diffuse kilder.

Saudafjorden

Rogaland

Ryfylke

Saudafjorden

Moderat miljøtilstand

Agder

Gjerstad-Vegår

Tvedestrands-fjorden

Dårlig miljøtilstand

Byfjorden

Dårlig miljøtilstand

Kanalen

Moderat miljøtilstand

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 600 000

Haugesund kommune

Deområder har oppnådd god miløstatus innen fristen. Resterende områder har sannsynlig behov for utsatt frist jf.
vannforskriftens § 9b
Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b
Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b
Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 600 000

Div. industri og Karmøy kommune

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 500 000

Sandnes havn og div. småindustri

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Eramet Norway AS, Sauda, Suldal kommune

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Tvedestrand kommune

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet pga. statlige prioriteringer.

Det er gjort en intern prioritering av områder for undersøkelser i rapport fra 2003.

Tønsberg kommune, havnevesen og div. industri, blant annet verftsaktivitet.

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurensede sedimenter bør tas med som en påvirkning i vannforekomsten.

Tønsberg kommune, havnevesen og div. industri, blant annet verftsaktivitet. (Klif/FM er myndighet)

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Elkem Aluminium Mosjøen

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

AS NYMO

Delområder innenfor vannforekomsten vil sannsynligvis oppnå god miljøtilstand. Det vil sannsynligvis være behov for utsatt
frist.

Hydro Aluminium Årdal

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Sedimenter forurenset av PCB, PAH, Pb, TBT. Ellers påvirket av industriutslipp, samt, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted
Tvedestrand

Deler av havna er ryddet opp i forbindelse med farleddsmudring. Opprydding av ytteligere områder kan være aktuelt
Ikke vurdert.
Ikke vurdert.
Det foreslås ytterligere undersøkelser. I tillegg bør undersøkelsene følges opp med risikovurdering.
Det foreslås ytterligere undersøkelser, spesielt i Bøvågen, Eidsbotn og Nordalsbotn. Undersøkelsene bør følges opp med
risikovurdering.
Det foreslås ytterligere undersøkelser, kildekontroll. I tillegg bør undersøkelsene følges opp med risikovurdering.
Det foreslås tildekking av sjøbunnen i indre del av fjorden utenfor punktkilde. I tillegg forslås kartlegging av dumpeplasser
langs fjordens vestside.

Undersøkelser + risk.vurdering: ca 400 000

Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif vurderer at det er mer hensiktsmessig å fokusere på vannforekomstene sør for denne.
Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif vurderer at det er mer hensiktsmessig å fokusere på vannforekomstene sør for denne.

Lite undersøkelser i området. I fase 1 rapport fra 2003 er det gjort en prioritering av delområder for oppfølging.

Det foreslås supplerende undersøkelser for å kunne si mer om miljøtilstanden. I tillegg bør undersøkelsene følges opp av
risikovurderinger.
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

ca 800 000

Sedimentene i vannforekomsten er undersøkt, men resultatene er ikke sammenstilt i en risikovurdering trinn 2. Klif mener det
må gjøres en risikovurdering i første omgang.

Tønsbergfjorden

Vest-Viken

Horten-Larvik

Sedimenter forurenset av TBT, PCB og PAH. Eller påvirket av avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted og transport/infrastruktur.

Sedimenter forurenset av TBT, PAH, Hg, Pb, Cu. Ellers påvirket av industriutslipp (verft), samt spredning av forurenset sediment som følge av
transport/infrastruktur/havner. Avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, fyllinger,

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Sedimentene i vannforekomsten er undersøkt, men resultatene er ikke sammenstilt i en risikovurdering trinn 2. Klif mener det
må gjøres en risikovurdering i første omgang.

ca 500-1 000 000

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Det foreslås ytterligere undersøkelser av tidligere dumpeplasser for industriavfall i fjorden, samt vurdering av naturlig
tildekking som tiltaksalternativ for sjøbunnsopprydding. Vi foreslår ikke sedimenttiltak i denne omgang

Vefsnfjorden

Nordland

Vefsnfjorden-Leirfjorden

Vefsnfjorden-indre

Svært dårlig miljøtilstand

Sediment forurenset av PAH. Ellers påvirket av industriutslipp , renseanlegg, avrenning fra diffuse kilder som gruver, søppelfylling, transport
(skipsoppvirvling). Ellers er sedimentene også påvirket av mudring, dumping og utfylling.

Grimstad - Vikkilen

Agder

Nidelva

Vikkilen

Svært dårlig miljøtilstand

Sediment forurenset av TBT og PAH. Forurenset sedimentene spres som følge av transport (skipstrafikk)

Årdalsfjorden

Sogn og Fjordane

Indre Sogn

Årdalsfjorden-indre

Bodø

Nordland

Skjerstadfjorden

Iddefjorden/Halden

Glomma

Dårlig miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH, Pb og Cd. Eller påvirket av industriutslipp og diffus spredning av forurenset sediment via skipstrafikk.

Årdalsfjorden-midtre

Dårlig miljøtilstand

Bodø havn

Svært dårlig miljøtilstand

Sedimenter forurenset av PAH, Pb og Cd. Eller påvirket av industriutslipp.
Sedimentene forurenset av PAH, PCB og TBT. Ellers påvirket av industriutslipp og diffus avrenning fra by/tettsted. I tillegg påvirket av div. utfyllinger
og havnevirksomhet.

Halden havne-basseng

Svært dårlig miljøtilstand

Sediment forurenset av PAH, TBT, PB, Cu, Zn. Ellers påvirket av industriutslipp, regnvannsoverløp, avrenning fra diffuse kilder som nedlagte industri
med forurenset grunn, søppelfyllinger, by/tettsted, havner

Iddefjorden hovedbasseng

Svært dårlig miljøtilstand

Sediment forurenset av PAH, TBT, PB, Cu, Zn. Ellers påvirket av industriutslipp, regnvannsoverløp, avrenning fra diffuse kilder som nedlagte industri
med forurenset grunn, søppelfyllinger, by/tettsted, havner

Mossesunde - indre

Moderat mijløtilstand

Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, PCB og Cu. Ellers påvirket av industriutslipp, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, septik fra fritidsbåter

Ytre Mossesundet

Moderat miljøstilstand

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Mudring, tildekking og overvåking

Det foreslås utarbeidelse av tiltaksplan for å hindre spredning av forurenset sediment via skipsoppvirvling i indre del av
fjorden utenfor punktkilde.
Ikke vurdert

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

5,8 til 20 millioner kr avhengig av størrelsen på tildekkingsområde

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Hydro Aluminium Årdal

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet på grunn av statlige prioriteringer.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

For tidlig å si.

Bodø kommune, Kystverket, industri.

Hvis tiltak kan finansieres vil miljømålet trolig nås innen 2021

Supplerende sedimentundersøkelser og kildekartleggingsprosjekt igangsatt 2012.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 400 000

Halden kommune

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b

Supplerende sedimentundersøkelser og kildekartleggingsprosjekt igangsatt 2012.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering

ca 400 000

Tiltaksrettet undersøkelse rapporteres vår 2013. Deretter tiltaksplan. Kystverket skal farledsmudre.

Det er ikke vurdert tiltak i denne vannforekomsten. Klif mener det er mer hensiktsmessig å vurdere tiltak i indre og grunnere deler av fjorden.

Halden-vassdraget

Halden kommune

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet, jf. vannforskriftens § 9b

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet (Klif/FM er myndighet)

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet. (Klif/FM er myndighet)

Vannforekomsten har sannsynligvis behov for utsatt frist for å nå miljømålet jf. vannforskriftens § 9b

Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning.

Forurenset sjøbunn bør legges inn som en påvirkning. Kostnadsanslaget avhenger av om målet for oppryddingen (Sedimentene i tilstandsklasse II eller III), og hvilke
tiltaksalternativer som velges. Dette er derfor meget grove kostnadsestimater.

I følge oppsummeringsrapport om miljøgifter i Mossesundet datert 20.6.11 går det frem at det er behov for ytterligere
kildekartleging før man kan igangsette tiltaksgjennomføring i sjø.

Mossefjorden

Glomma

Morsa

Sediment forurenset av PAH, TBT, Hg, PCB og Cu. Ellers påvirket av industriutslipp, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted, septik fra fritidsbåter I følge oppsummeringsrapport om miljøgifter i Mossesundet datert 20.6.11 går det frem at det er behov for ytterligere
kildekartleging før man kan igangsette tiltaksgjennomføring i sjø.

Sediment forurenset av Hg, Pb, Cu, PCB, TBT, PAH. Ellers påvirket av industriutslipp (Horten Industripark), avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted,
samt spredning av foruensete sedimenter som følge av havnevirksomhet (skipstrafikk).
Horten

Vest-Viken

Horten-Larvik

Horten indre havn

Dårlig miljøtilstand

Fredrikstad/ Borg havn
Florvågen- Askøy (Hempel)
Ramsund

Glomma
Hordaland
Nordland

Glomma sør for Øyern
Vest
Ofotfjorden

Østerelva
Byfjorden
Ramsundet-søndre

Moderat miljøtilstand
Totalt for Byfjorden: moderat miljøtilstad
Udefinert

By, avrenning fra diffuse kilder, industri. Forurenset sjøbunn
Utslipp fra Monopol-Hempel malingfabrikk fram til 1992. Deretter utlekking til sjø fra foruensning i grunnen.
Utslipp fra Forsvarets virksomhet på orlogsstasjonen

Tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn utarbeides i løpet av 2013. Det jobbes også med ytterligere kildekartlegging.

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, statlig definansiering

Varierer fra 11-600 mill kroner avhengig av miljømål og tiltaksalternativ

Forsvarsbygg og Horten kommune

Det er sannsynlig at vannforekomsten oppnår god miljøtilstand innen fristen gitt at finansieringsplan kommer på plass.

Kystverket skal farledsmudre opp mot 2 mill m3 sedimenter
Mudring og tildekking
Mudring

Kystverket må ha tillatelse etter forurensningsloven.
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Sannsynlig med statlig delfinansiering
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften

Finansieres av Kystverket
Grovt anslag: kr 150-200 mill for å rydde opp i sjøbunnen
ca 100 mill. kr

Kystverket
Hempel
Forsvarsbygg

Miljømålet nås for områdene som farledsmudres
Hvis tiltak kan finansieres vil miljømålet trolig nås innen 2021
Miljømålet nås for områdene som ryddes opp.

I 2003 ble i alt 29 kystområder med kostholdsråd fra Mattilsynet valgt ut for ytterligere kartlegging basert på forurensningssituasjonen i sjøen og forurensningskilder på land (fase 1). 17 av disse områdene ble prioritert for videre oppfølging med tilleggsundersøkelser og risikovurderinger av de forurensede sedimentene (fase 2), samt vurderinger knyttet til kostnader og effekter av tiltak. Tiltaksplanene for fase 2 var ferdige i løpet av 2005.

Områder merket i grønt omfatter arbeid med oppfølging av forurenset sjøbunn i de 17 prioriterte områdene, jf. St. meld 14 (2006-2007) "Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid". Hvert av disse områdene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for forurenset sjøbunn, og hensikten med planene er å oppnå en helhetlig behandling av forurenset sjøbunn i hvert av områdene. Planene inkluderer eventuelle kilder på land, og informasjon om hvilke delområder innenfor hvert av de 17 områdene som bør prioriteres for opprydding. Når det gjelder forslag til tiltak omfatter dette både tiltak som til dels er gjennomført, men også tiltak som pågår i dag. Dette fordi vi mener dette er tiltak som på sikt vil bidra til at miljømålene i den enkelte vannforekomst nås.

Områder merket i blått omfatter kartleggingen og sammenstilling av data som ble utført i 2003. 12 av de 29 områdene har kun gjennomført denne kartleggingen inkludert sammenstilling av data. Kartleggingen inngår i fase 1 i arbeidet med forurenset sjøbunn. Våre innspill til tiltaksanalysene er basert på data fra disse rapportene, og er av den grunn mindre konkrete. Våre forslag til tiltak i disse områdene er generelt sett ytterligere undersøkelser med påfølgende risikovurderinger.

Områdene merket i rødt omfatter andre fjordområder som har forurenset sjøbunn. Årsaken til at sjøbunnen er forurenset i disse fjordområdene er varierende, og våre forslag til tiltak varierer tilsvarende.

I Florvågen er det svært dårlig miljøtilstand
Opprydding i sjøbunnen startet i 2011.

