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Administrasjonens forslag 
 

1. Horten kommune fortsetter samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten industripark, 
fylkesmannen og miljødirektoratet med sikte på å gjennomføre en helhetlig 
tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn.  
 

2. Horten kommune gir sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av NGI 
og datert 11.4 2016.   
 

3. Horten kommune går i forhandlinger med Forsvarsbygg og Horten industripark 
med sikte på å finne en delingsnøkkel for de kostnadene som ikke dekkes av 
Miljødirektoratet.  
 

4. Horten kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av kostnadene til 
gjennomføring av tiltaksplanen.  
 

5. Administrasjonssjefen bes om å fremme en ny sak om gjennomføring og 
finansiering når tilsagn om tilskudd er avklart og forslag til delingsnøkkel for 
kostnadene er klar. 

 
 

 
 
06.06.2016 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-042/16 Vedtak: 

1. Horten kommune fortsetter samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten 



industripark, fylkesmannen og miljødirektoratet med sikte på å gjennomføre 
en helhetlig tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn.  
 

2. Horten kommune gir sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av 
NGI og datert 11.4 2016.   
 

3. Horten kommune går i forhandlinger med Forsvarsbygg og Horten 
industripark med sikte på å finne en delingsnøkkel for de kostnadene som 
ikke dekkes av Miljødirektoratet.  
 

4. Horten kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av 
kostnadene til gjennomføring av tiltaksplanen.  
 

5. Administrasjonssjefen bes om å fremme en ny sak om gjennomføring og 
finansiering når tilsagn om tilskudd er avklart og forslag til delingsnøkkel 
for kostnadene er klar. 

 

 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 
13.06.2016 Formannskapet 
 
FOR-098/16 Vedtak: 
 
Horten kommune fortsetter samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten industripark, 
fylkesmannen og miljødirektoratet med sikte på å gjennomføre en helhetlig 
tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn.  
 

1. Horten kommune gir sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av 
NGI og datert 11.4 2016.   
 

2. Horten kommune går i forhandlinger med Forsvarsbygg og Horten 
industripark med sikte på å finne en delingsnøkkel for de kostnadene som 
ikke dekkes av Miljødirektoratet.  
 

3. Horten kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av 
kostnadene til gjennomføring av tiltaksplanen.  
 

4. Administrasjonssjefen bes om å fremme en ny sak om gjennomføring og 
finansiering når tilsagn om tilskudd er avklart og forslag til delingsnøkkel 
for kostnadene er klar. 

 

 



 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
20.06.2016 Kommunestyret 
 
KOM-118/16 Vedtak: 
 
Horten kommune fortsetter samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten industripark, 
fylkesmannen og miljødirektoratet med sikte på å gjennomføre en helhetlig 
tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn.  
 

1. Horten kommune gir sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av 
NGI og datert 11.4 2016.   
 

2. Horten kommune går i forhandlinger med Forsvarsbygg og Horten 
industripark med sikte på å finne en delingsnøkkel for de kostnadene som 
ikke dekkes av Miljødirektoratet.  
 

3. Horten kommune søker Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av 
kostnadene til gjennomføring av tiltaksplanen.  
 

4. Administrasjonssjefen bes om å fremme en ny sak om gjennomføring og 
finansiering når tilsagn om tilskudd er avklart og forslag til delingsnøkkel 
for kostnadene er klar. 

 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Tilbake på 1980 og 1990-tallet var det flere enkeltundersøkelser som viste at det var høye 
konsentrasjoner av miljøgifter i bunnsedimentene på Indre havn. I år 2000 ble det gjennomført 
en større undersøkelse i Indre havn. Den viste at det var betydelig forurensning i 
bunnsedimentene i Indre havn.  

I 2009 ble det tatt initiativ til et samarbeid om miljøproblemene i Indre Havn. Det ble etablert en 
samarbeidsgruppe med Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Vestfold, Horten havnevesen, Horten 
kommune og Horten Industripark.  
 
Kommunen søkte klif (senere Miljødirektoratet) om tilskudd for å kartlegge situasjonen og 
utarbeide en tiltaksplan. Kommunen fikk 2 mill. kr til kartlegging og planlegging. 
Prosjektledelsen ble gitt til Forsvarsbygg som hadde nødvendig kompetanse og kapasitet. 
Norsk institutt for vannforskning ble engasjert for å kartlegge miljøgifter i bunnsedimentene. 



Undersøkelsene viste at store områder var betydelig forurenset.  

Prosjektet ble behandlet i Klima og miljøutvalget 22.04.2010 som fattet følgende vedtak  
 

Horten kommune er positive forprosjektet med en miljø- tiltaksplan for Indre havn. 
Kommunen vil delta aktivt i prosjektet. 

 
Gjennom arbeidet i samarbeidsgruppen kom det fram et behov for å ha oppdaterte miljømål og 
konkrete tiltaksmål. Med utgangspunkt i dette, fattet hovedutvalg for klima, miljø og 
kommunalteknikk følgende vedtak 29.04.2013: 

 
«Horten kommune vedtar følgende miljømål for Indre havn:  

Sjøområdet Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som sikrer biologisk 
mangfold og allmennhetens bruk til rekreasjon og friluftsliv. 
 

Langsiktige mål: 

· Forurenset sjøbunn skal ikke hindre småbåtliv, rekreasjon, friluftsliv eller 
fritidsfiske 

· Forurenset sjøbunn og aktiviteter i området skal ikke føre til negativ påvirkning av 
økosystemet 

Delmål og ambisjonsnivå 

· Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter 
· Miljøgifter skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i området 
· Miljøgiftene skal ut av sirkulasjon (fjernes, overdekkes, sedimentasjon). Dette 

gjelder forurenset grunn både i sjø og på land. 

Tiltaksmål: 
Tiltaksplanen skal utarbeides med følgende to alternative tiltaksmål: 

1. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH-16 
og sum PCB-7 til tilstandsklasse II. 

2. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH-16 
og sum PCB-7 til tilstandsklasse III. 

I tillegg skal også nullalternativet vurderes. 
 
Horten kommune forutsetter at klif bidrar økonomisk med tilskudd som dekker en 
vesentlig del av kostnadene til miljøopprydding av forurensede sedimenter.» 

 
Det er nå utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for miljøgifter i Indre havn. Horten kommune må nå 
ta stilling til om det skal arbeides videre med prosjektet med utgangspunkt i denne planen og 
om kommunen skal søke Miljødirektoratet om tilskudd for å gjennomføre planen.  
 
Etter at det er enighet med de andre partene om kostnadsdeling og kommunen har fått tilsagn 
om tilskudd fra Miljødirektoratet, kan det fattes et vedtak om gjennomføring. 
Administrasjonssjefen vil da fremme en ny sak som gjelder gjennomføring og finansiering.  

 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken)  
Det er gjennomført en rekke miljøundersøkelser som dokumenterer og viser utbredelsen av 
miljøgifter i bunnsedimentene i Indre havn. I tillegg var bunnsedimentene i Hortenskanalen 
sterkt forurenset av bly.  I samarbeid med Forsvarsbygg ble det gjennomført en 
miljøopprydding i Hortenskanalen 1996 – 1997. Undersøker i forbindelse med dette prosjektet 
viste også at det var betydelig forurensning i bunnsedimentene i Indre havn. Horten kommune 
og Forsvarsbygg gikk derfor sammen om en stor undersøkelse av sedimentene over hele Indre 
havn i år 2000. Denne kartleggingen viste at det var høye konsentrasjoner av miljøgifter over 
store områder. Verdiene for PCB var imidlertid lavere enn fryktet og det var ikke midler for 



gjennomføring av tiltak da.   

Spørsmålet om miljøopprydding i Indre havn ble tatt opp igjen på slutten av 2000-tallet. 
Samarbeidsgruppen for miljøtiltak i Indre havn ble etablert og kommunen søkte klif 
(Miljødirektoratet) om tilskudd for å kartlegge situasjonen og utarbeide en tiltaksplan. Norsk 
institutt for vannforskning ble engasjert for å gjennomføre en mer detaljert kartlegging 
miljøgifter i bunnsedimentene. Undersøkelsene viste at store områder var betydelig forurenset. 
I tillegg har det gjennom hele prosjektperioden vært jobbet aktivt for å kartlegge og eliminere 
mulige aktiv kilder på land. 

Disse rapportene samt en rekke andre er tilgjengelige på www.horten.kommune.no/ren-indre-
havn .  
 
Et viktig arbeid har vært utarbeiding av en tiltaksplan. Etter utlysning på DOFFIN ble Norges 
geotekniske institutt (NGI) og Det Norske Veritas valgt som konsulenter for dette arbeidet. Det 
ble utarbeidet et forslag til tiltaksplan i februar 2014. Tiltaksplanen anbefalte at tiltaksmålet for 
de aktuelle miljøgiftene skulle endres fra klasse II eller III til klasse IV.  På sikt ville 
sedimentasjon av rene partikler bedre forholdene. Dette var i strid med de vedtatte politiske 
målene og det var stor usikkerhet om hvor lang tid det ville ta med en naturlig forbedring. Det 
var også en rekke andre usikkerhetsmomenter. Samarbeidsgruppen bestemte derfor at det var 
nødvendig med tilleggsundersøkelser om bl.a. sedimentasjonshastighet og kvalitet, samt 
effekter av propelloppvirvling fra skip. NGI ble engasjert for å gjennomføre undersøkelser og 
revidere og utarbeide en helhetlig tiltaksplan. 
 
En revidert helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Horten Indre havn ble ferdig 
11.4.2016. Tiltaksplanen presenterer et skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til 
sedimenttiltak som reduserer risikoen av miljøgiftene i sjøbunnen. Planen er utarbeidet i 
henhold til Miljødirektoratets veiledere. Planen er utarbeidet i samarbeid med og nå også 
formelt oversendt til Miljødirektoratet.  
 
Tiltaksplanen presenterer et skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til sedimenttiltak som 
reduserer risikoen av miljøgiftene i sjøbunnen.I den helhetlige tiltaksplanen er det gjort en 
risikovurdering av forurensede sedimenter i Indre havn som innebærer en vurdering av om 
risikoen for miljø- og helsemessig skade fra et sediment er akseptabel eller ikke. 
Risikovurderingen inkluderer miljøgiftene bly (Pb), kvikksølv (Hg), PAH-16 (kalles ofte 
tjærestoffer) og PCB-7 (en gruppe syntetiske klorforbindelser). Det er gjort tre uavhengige 
vurderinger: 

· Risiko for spredning fra sediment til vannmassene via for eksempel utlekking av 
miljøgifter fra sediment og oppvirvling som følge av skipstrafikk. 

· Risiko for menneskers helse inkludert inntak av fisk og skalldyr.  
· Risiko for effekter på økosystemet (naturområdet og organismene som lever i det). 

Arealene i Indre havn er delt inn i 11 delområder. Risikovurderingen viste at 8 avgrensede 
områder innen disse har en uakseptabel risiko (uthevet i gult i kartet nedenfor) som følge av 
utlekking av miljøgifter fra sediment og/eller oppvirvling av sedimenter forårsaket av 
propellerosjon fra skipstrafikk. Dersom det ikke gjennomføres tiltak i disse områdene vil de ikke 
tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse om god kjemisk- og økologisk tilstand innen 2027.  
 

http://www.horten.kommune.no/ren-indre-havn
http://www.horten.kommune.no/ren-indre-havn


 
 
Tiltaksplanen anbefaler en tiltaksløsning i områdene med uakseptabel risiko. Tiltaket 
kombinerer begrenset mudring og deponering av sedimenter for å opprettholde seilingsdyp i 
utvalgte områder der det er behov for dette, tildekking med erosjonsbeskyttelse hvor 
manøvrering av større båter foregår og tynnere tildekking i de øvrige områdene. Tildekking 
isolerer forurensede sedimenter mot bunnfauna og vannmassene over. Tildekking hindrer også 
spredning via oppvirvling og utlekking av miljøgifter fra porevannet som ligger mellom 
partiklene i sedimentet.  
 
Rapporten har følgende forslag til fremdriftsplan for miljøtiltak i Horten Indre havn: 
 

 
 
 
Lover og forskrifter 
Forurensningsloven, forurensningsforskriften og vannforskriften. 
Kostnader til opprydding i forurensede sedimenter skal i utgangspunktet dekkes av forurenser.  

 
Vurderinger 



Denne tiltaksplanen er utarbeidet i samarbeid med de involverte aktører. Det omfatter både 
forurensningsmyndighetene (Miljødirektoratet og fylkesmannen), forsvaret og kommunen. For 
at tiltak skal kunne gjennomføres må planen være godkjent av alle partene. Det er nødvendig å 
søke og få tillatelse til gjennomføring fra forurensningsmyndighetene. I tillegg vil et vesentlig 
økonomisk tilskudd fra Miljødirektoratet være avgjørende for gjennomføring. I praksis betyr det 
at kommunen ikke kan endre på denne planen uten at skjer i nært samarbeid med 
forurensningsmyndigheter og Forsvarsbygg.  

Valg av løsning 
Tiltak for opprydding i forurensede sedimenter kan gjennomføres på flere måter.  Det mest 
vanlige er mudring eller tildekking, eventuelt en kombinasjon av begge tiltakene. 
 
Mudring har følgende fordeler: 

· Miljøgiftene fjernes fra sedimentene. 
· Seilingsdyp økes. Dette er særlig fordelaktig der det er behov for større seilingsdyp. 

Mudring har følgende ulemper: 
· Det skapes et nytt miljøproblem med forurensede muddermasser.  
· Massene må leveres til godkjent deponi i henhold til forurensningsgrad.  
· Det er høye kostnader til mudring, transport og deponi av masser.  
· Det er risiko for spredning av miljøgifter i vannmassene undrer mudring 
· Muddermassene vil inneholde store vannmengder og det er behov for avvanning av 

massene. 

Tildekking har følgende fordeler:  
· Miljøgiftene bringes ut av sirkulasjon uten at de må flyttes på 
· Tildekking er en kostnadseffektiv metode 

Tildekking har følgende ulemper: 
· Tildekkingslaget kan bli skadet ved ankring eller store propeller 
· Det blir dårligere seilingsdyp 
· Det er noe, men mindre risiko for spredning av miljøgifter i vannmassene under 

tildekking 

Begge metodene har en god miljøeffekt dersom det gjennomføres på riktig måte. I dette 
prosjektet er tildekking foreslått som hovedmetode. Der det er behov for å beholde eller bedre 
seilingsdyp vil det i tillegg bli gjennomført en begrenset mudring. Dette er en optimal og 
kostnadseffektiv metode i dette tilfellet. 

Kilder til forurensningen 
Miljøgiftene i sedimentene skyldes i hovedsak gamle historiske kilder. Det har vært skipsverft i 
området tilbake fra 1800-tallet. Det var marinens hovedverft fram til 1968. Fra 1968 til 1987 var 
det et statlig eid skipsverft. Fra 1994 har Horten skipsreparasjoner drevet reparasjon og 
vedlikehold i beskjedent omfang. Den mest omfattende forurensningen har sannsynligvis 
skjedd i 1960-, 1970- og 1980-årene. I tillegg til verftet har det vært flere gamle fyllinger som 
kan ha bidratt med forurensning. De viktigste har vært forsvarets fylling på Møringa og Horten 
kommunes fylling på Bromsjordet. I tillegg har Forsvarets virksomhet på Østøya og Mellomøya 
bidratt med forurensninger.  

Ikke aktive kilder på land 
Gjennom hele planleggingsprosessen har det vært fokus på kontroll av mulige kilder på land. 
Når det skal brukes store midler på opprydding i sedimentene, er det svært viktig at 
forurensningstilførslene er stanset.  Det har vært gjennomført overvåking, kontroll og ulike tiltak 
for å stoppe mulige tilførsler. På Bromsjordet har kommunen utbedret ledninger og renset 
gamle kummer.  Det samme har skjedd ved Horten industripark og på Forsvarets områder. Alt 
er dokumentert gjennom ulike konsulentrapporter. Golder As har utarbeidet en kilderapport. 
Denne konkluderer med at kildene er stoppet så langt det er praktisk mulig. Den eneste kilden 
som ikke er under kontroll, er spredning av miljøgifter fra sedimentene gjennom 



propelloppvirvling. Dette løses imidlertid gjennom tiltaksplanen.  

Vannforskriften 
Indre havn er en vannforekomst i vannområde Horten – Larvik som igjen hører til vannregion 
Vestviken. Målet i alle vannforekomster er god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. I dag 
er kjemisk tilstand dårlig. Ved gjennomføring av dette prosjektet vil tilstanden endres til god.  
 
I regional plan for vannregion Vestviken er Indre havn Horten nevnt som et av havneområdene 
som bør prioriteres. Fristen for gjennomføring av tiltak er satt til perioden 2022 til 2027. 
 
Ambisjonsnivå 
Ved tidligere politisk behandling har politikerne i Horten hatt høye ambisjoner for gjennomføring 
av tiltak. Det har blant annet vært en diskusjon om tiltaksmålene. I tillegg til nullalternativet ble 
det vedtatt at man skulle ha to alternative mål. Det var enten tilstandsklasse 2 eller 
tilstandsklasse 3. Tiltaksplanen viser at de foreslåtte tiltak vil føre til at det oppnås 
tilstandsklasse 2 i områder med uakseptabel risiko. NGI har likevel anbefalt at tilstandsklasse 3 
settes som et langsiktig mål. Bakgrunnen for dette er at Indre havn ligger i et tettbebygd 
område hvor det alltid vil være noen diffuse kilder. Selv om det er gjennomført en rekke tiltak 
for å stoppe alle aktive kilder, vil Indre havn likevel bli tilført noe miljøgifter. Dette kan komme 
fra veitrafikk, husmaling eller andre mulige diffuse kilder. Spredningen kan skje via overvann og 
overløp.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til opprydding i forurensede sedimenter skal i utgangspunktet dekkes av forurenser. 
Dersom forurenseren ikke eksisterer lenger, vil grunneieren overta ansvaret.   

I saker med gammel forurensning fra bedrifter som ikke lenger eksisterer og uklare forhold om 
hvor forurensningen kommer fra har staten gått inn og gitt betydelige tilskudd til opprydding.  

Kostnadene til gjennomføring av tiltaksplanen er foreløpig beregnet til å være mellom 88.4 mill. 
kr  
og 175 mill. kr.  Middelverdien for høy og lav pris blir da 131,7 mill. For at prosjektet skal kunne 
gjennomføres er vi avhengig av et betydelig tilskudd fra Miljødirektoratet. Direktoratet har 
signalisert at de kan dekke 75 % av kostnadene. Den delen som ikke dekkes av 
Miljødirektoratet, må dekkes opp av Forsvarsbygg, Horten kommune og Horten Industripark. 
Fordelingen må avklares gjennom forhandlinger mellom partene. 
 
Det har vært gjennomført et stort og omfattende kartleggings og planarbeid i prosjektet. Til 
sammen har det vært brukt 8,5 mill. kr. Av dette har halvparten vært dekket ved tilskudd fra 
Miljødirektoratet. Den øvrige delen har vært delt med 75 % fra Forsvarsbygg, 20 % fra Horten 
kommune og 5 % fra Horten industripark.  
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Miljøkonsekvenser 
Det oppnås en stor miljøgevinst ved gjennomføring av tiltak, og beregninger viser at totalt 11 
264 kg bly, 175 kg kvikksølv, 1 318 kg PAH-16 og 5 kg PCB-7 vil bli tatt ut av sirkulasjon. Et 
tiltak vil bidra til at Horten Indre havn oppnår vannforskriftens mål om god økologisk og kjemisk 
tilstand på sikt.  
 
Alle tiltaksarbeidene blir underlagt krav til overvåking og kontroll som defineres i en kontrollplan 
som utarbeides før tiltak starter. Det er utfordringer ved mudring knyttet til uakseptabel 
spredning av forurensing under tiltaket, og måleprogrammet for partikkelspredning skal 
kontrollere at dette ikke skjer. Forsiktig utlegging av tildekkingsmaterialet samt utlegging av 
masser i flere omganger bidrar også til å unngå uheldig spredning av de forurensede 
sedimentene. Overvåkning foreslåes gjennomført både før, under og etter tiltak.  
 
Det er anbefalt tiltak i et areal sør i Bromsjordet (delområde 3S) der det finnes mindre 
forekomster av ålegress, som er en viktig naturtype i forhold til trekkfugl. Arealet av 
ålegrasenga utgjør ca. 1% av det øvrige arealet med ålegress-forekomster i Horten Indre havn. 



Da arealet er så begrenset kan en søke myndighetene om dispensasjon for å gjennomføre 
tiltak i disse områdene. Alternativt må en vurdere avbøtende tiltak. 
 
 
Kulturmiljø 
Det er mulig at det finnes marinarkeologiske kulturminner der de foreslåtte mudringsarbeidene i 
Stjertebukta (delområde 11) skal foregå. Tiltaksplanen anbefaler en rekke forholdsregler i 
forhold til dette, både før og under gjennomføring av tiltak. Tildekkingsarbeidene vil ikke 
innebære vesentlig endring av kulturminnemiljøet som ligger bevart under eksisterende 
sjøbunn. Dermed vurderes tildekking å ha en ubetydelig til liten konsekvens. 
 
Folkehelsekonsekvenser 
Tiltaksløsningen omfatter de arealer hvor det vurderes å være fare for skipsoppvirvling og 
spredning av sediment. Oppvirvling av forurensede sedimenter i havnebassenget er vurdert 
som en viktig kilde til eksponering av marine organismer for miljøgifter. Et tiltak vil derfor også 
kunne redusere menneskers inntak av miljøgifter via sjømat, noe som vil være positivt for 
folkehelsen.  
 
 
Konklusjoner/anbefaling 
Administrasjonssjefen vil anbefale at kommunen fortsetter samarbeidet med Forsvarsbygg, 
Horten industripark, fylkesmannen og miljødirektoratet med sikte på å gjennomføre en helhetlig 
tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn. Horten kommune bør gi sin tilslutning til 
innholdet tiltaksplanen utarbeidet av NGI og datert 11.4 2016.   
 
Horten kommune bør søke Miljødirektoratet om tilskudd på 75 % av kostnadene til 
gjennomføring av tiltaksplanen. Før det må det gjennomføres forhandlinger med Forsvarsbygg 
og Horten industripark med sikte på å finne en delingsnøkkel for de kostnadene som ikke 
dekkes av Miljødirektoratet.  
 
Administrasjonssjefen vil fremme en ny sak om gjennomføring og finansiering når tilsagn om 
tilskudd er avklart og forslag til delingsnøkkel for kostnadene er klar. 
 

 

 
 
 

 
 
 


