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Informasjon om plikt til å utarbeide tiltaksutredning for lokal 
luftkvalitet

Narvik kommune hadde i 2016 overskridelser av grenseverdien for PM10 i 
forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Miljødirektoratet 
minner om at kommunen som forurensningsmyndighet etter kapittel 7, er 
ansvarlig for å få utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. 
Tiltaksutredningen skal sendes til Miljødirektoratet innen to år etter at plikten 
ble utløst.

Vi viser til epostkommunikasjon samt telefonmøter med Narvik kommune om deres plikt til sørge for 

utarbeidelse av en tiltaksutredning etter forurensningsforskriften kapittel 7. 

Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet tillater maksimalt 30 døgn med 

gjennomsnittskonsentrasjon (døgnmiddel) av svevestøv (PM10) over 50 µg/m3 i løpet av ett år, jf. § 

7-6. Narvik kommune brøt denne grenseverdien med 32 døgn av PM10 over 50 µg/m3 i 2016.

Luftkvalitetsdataene for 2016 skal kvalitetssikres av Nasjonalt referanselaboratorium før de regnes 

som endelige data. Kvalitetssikringen vil være ferdigstilt i juni 2017. Referanselaboratoriet har 

vurdert 2016 dataene for Narvik. Miljødirektoratet vurderer det dithen at endelig kvalitetssikring vil 

ikke føre til endringer i antall døgn med PM10 over 50 µg/m3 i 2016, og tiltaksutredningsplikten for 

PM10 vil være gjeldende.

Miljødirektoratet vil med dette brevet kort gjøre rede for kommunens plikt til å sørge for 

utarbeidelse av en tiltaksutredning for PM10. 

Bakgrunn

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet etter forurensningsforskriftens kapittel 

7. Dersom målinger viser at konsentrasjoner er over grenseverdiene i forskriften eller at det er fare 

for overskridelser i framtiden, skal kommunen sørge for at det utarbeides nødvendige 

tiltaksutredninger i samråd med de ansvarlige, jf.§ 7-4. Anleggseiere skal bidra inn i dette arbeidet, 

jf. § 7-3. Kommunen har myndighet til å pålegge anleggseiere å bidra i gjennomføringen av 
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arbeidet, jf. § 7-4. 

Tiltaksutredningen skal som et minimum inneholde punktene i vedlegg 5 i kapittel 7 til forskriften. 

Disse punktene kan sorteres i tre deler, en faglig utredning, en politisk vedtatt handlingsplan og en 

plan for episoder med høy luftforurensning. Vi forutsetter at arbeidet med tiltaksutredninger 

foregår i nært samarbeid med aktuelle anleggseiere. Handlingsplanen skal vedtas politisk og 

innlemmes i tiltaksutredningen før den oversendes til Miljødirektoratet. Veiledning til hvordan 

kommunen kan organisere dette arbeidet, og til hvordan tiltaksutredningene skal utformes er 

beskrevet i Miljødirektoratets veileder «Lokal luftkvalitet Tiltaksutredninger» (M 252 – 2014).

Tiltaksutredningen skal sendes til Miljødirektoratet innen 2 år etter at plikten for å utarbeide en 

tiltaksutredning ble utløst, jf. § 7-9, dvs. innen 31. desember 2018.

For kommunens roller utover å sørge for utarbeidelse av nødvendige tiltaksutredninger viser vi til 

vår veileder til forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet (M 413 - 2014).

Miljødirektoratets vurdering

Narvik kommune har startet opp arbeidet med å få på plass en organisasjon og struktur som skal 

håndtere arbeidet med å utarbeide en tiltaksutredning for PM10. Det er opprettet en styringsgruppe 

og en referansegruppe for lokal luftkvalitet, og kommunen vurderer i samråd med styringsgruppen

vurderer hvordan prosjektlederrollen skal løses. Kommunen har igangsatt arbeidet med å 

ansvarliggjøre og involvere de aktuelle anleggseierne for å sikre deres bidrag inn i prosessen. 

Miljødirektoratet vurderer at det er positivt at Narvik kommune har startet opp prosessen med å få 

utarbeidet en tiltaksutredning som skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet for befolkningen. Vi mener 

at det er viktig at Narvik kommune i samarbeid med aktuelle anleggseiere og med eventuell 

involvering fra Fylkesmannen i Nordland som er forurensningsmyndighet for LKAB, allerede nå 

starter opp arbeidet med å vurdere og prøve ut tiltak som kan redusere PM10 konsentrasjonene i 

kommunen – både i tilknytning til de direkte utslippene og med avbøtende tiltak knyttet til 

oppvirvling av veistøv. Erfaring fra gjennomføring av ulike tiltak kan gi nyttig informasjon inn i

arbeidet med å utarbeide en tiltaksutredning som skal danne grunnlaget for at grenseverdien for 

PM10 ikke overskrides.

Konklusjon

Narvik kommune er ansvarlig for å få utarbeidet en tiltaksutredning for PM10. Tiltaksutredningen 

skal sendes til Miljødirektoratet innen 31. desember 2018.
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Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Siri Sorteberg Silje Aksnes Bratland

seksjonsleder senioringeniør
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