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Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften)
Del 3. Lokal luftkvalitet
Kapittel 7. Lokal luftkvalitet

Formål  
▪ fremme menneskers helse og trivsel 
▪ beskytte vegetasjon og økosystemer 

- ved å sette minstekrav og målsettingsverdier til luftkvalitet og 
sikre at disse blir overholdt

krav til overvåking av og informasjon om konsentrasjonen av 
bakkenær ozon.



Følgende stoffer reguleres av forskriften: 
 

▪ svevestøv mindre enn 10 mikrometer (PM10)  
▪ svevestøv mindre enn 2,5 mikrometer (PM2,5)  
▪ nitrogenoksider (NOX) og nitrogendioksid (NO2)  
▪ benzen (C6H6)  
▪ benzo(a)pyren (B(a)P), som indikator for PAH  

svoveldioksid (SO2 )  
karbonmonoksid (CO) 
bly (Pb) arsen (As)  kadmium (Cd)  nikkel (Ni) kvikksølv (Hg)
  

▪ ozon (O3)



Anleggseiers ansvar

skal sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at de 
grenseverdier og krav som følger av disse bestemmelsene blir 
overholdt, og skal dekke kostnadene forbundet med 
gjennomføringen.

fare for overskridelse av målsettingsverdiene:
skal sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak, som ikke 
innebærer uforholdsmessig store omkostninger, for å sikre at 
målsettingsverdiene blir overholdt.

skal medvirke til å gjennomføre målinger, beregninger og 
tiltaksutredninger 



Kommunens ansvar og myndighet

▪  sørge for etablering av målestasjoner samt for gjennomføring av 
målinger og/eller beregninger 

▪ sørge for utarbeidelse av nødvendige tiltaksutredninger

▪ Kommunen kan gi nødvendige pålegg for å sikre at kravene 
overholdes
▪ herunder gi pålegg om gjennomføring av tiltak for å sikre 

overholdelse av kravene

▪ Kommunen kan pålegge de ansvarlige å dekke kostnadene ved 
gjennomføring av pliktene



Informasjon, rapportering og tilsyn

Kommunen skal sørge for at oppdatert informasjon om luftkvalitet og 
tiltaksutredninger rutinemessig er tilgjengelig for publikum på 
internett eller i andre medier.

Kommunen skal sørge for månedlig rapportering av 
luftovervåkingsdata



Krav om tiltaksutredning

Viser målinger i en sone eller i et større byområde fare for flere 
overskridelser enn tillatt av en eller flere av grenseverdiene, skal det 
utarbeides en tiltaksutredning som redegjør for nødvendige tiltak for å 
tilfredsstille kravene i dette kapitlet.

Viser målinger i en sone eller i et større byområde fare for 
overskridelse av en eller flere av målsettingsverdiene, skal det 
utarbeides en tiltaksutredning som redegjør for nødvendige tiltak for å 
tilfredsstille målsettingsverdiene i dette kapitlet.

Eget vedlegg om hva en tiltaksutredning skal inneholde.



Krav til måling og beregning av luftkvaliteten

Måledata er 
viktig for å sette 
fokus på 
luftkvaliteten
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https://drive.google.com/file/d/0B3QiGOzl8mroYzFqTmZRNUtLSGM/view


Til tross for 
statlig 
dieselpolitikk
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Miljødirektoratet

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Desember-2014/Helseskadelig-luft-pa-kalde-dager/
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