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1. BAKGRUNN  

Sandefjordsfjorden er blant de mest forurensede fjordene i Norge, og er derfor en av 17 
prioriterte områder hvor Klif har satt krav til undersøkelser og vurdering av tiltak. Det er utført 
en rekke undersøkelser i fjorden gjennom flere år og i noen områder er det allerede utført tiltak. 
Kildene på land er hovedsakelig under kontroll. Forurenset sjøbunn er derfor nå viktigste kilde til 
spredning av forurensning, og det er behov for en helhetlig opprydding. Tiltakene er i tråd med 
Vannforskriftens krav om å oppnå god økologisk tilstand i fjorden. Undersøkelser og tiltak så 
langt er finansiert av privat næringsliv, Sandefjord kommune og Klif.  
 
I 2011 ble det utarbeidet tiltaksplan for det resterende av forurenset sjøbunn i 
Sandefjordsfjorden. Tiltaksplanen skisser tiltak med tre ulike ambisjonsnivåer (DNV 2011). Sak 
om tiltaksplanen ble tatt til orientering av formannskapet i Sandefjord kommune (sak nummer 
100/12 19. juni 2012). Forurensningsmyndighetene har en forventning om at det utarbeides et 
finansieringsgrunnlag for gjennomføring av tiltak i Sandefjordsfjorden hvor ansvarlige parter 
trekkes inn. 
 
Sandefjord kommune har besluttet å utrede mulighetene for gjennomføring av tiltak etter 
ambisjonsnivå 3 i tiltaksplanen, moderat miljøtilstand, som er det laveste ambisjonsnivået. 
Tiltaket omfatter tildekking av store deler av sjøbunnen i fjorden med rene egnede masser (Figur 
1). 
 
Rambøll har fått i oppdrag av Sandefjord kommune om å utarbeide en skisse til finansieringsplan 
for tiltak mot forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden. Allerede utførte tiltak skal inngå i 
skissen. Videre skal det legges til rette for forhandlinger med ulike aktører om 
finansieringsmuligheter. Aktørene er foruten Sandefjord kommune, Klima og 
forurensningsdirektoratet (KLIF), Pronova Biocare AS, Oleon Scandinavia AS, Color Line Marine 
AS, Jotun AS, AS Thor Dahl, og eventuelle andre grunneiere / aktuelle aktører omkring indre del 
av Sandefjordsfjorden. Rambøll skal etter forhandlingene utarbeide et endelig forslag til 
finansieringsplan som legges frem for aktørene, inklusiv Sandefjord kommune. 
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Figur 1. Areal hvor det er foreslått tiltak med mål om å oppnå «moderat miljøtilstand» (ambisjonsnivå 
3) (etter DNV 2009). 

 
 

1.1 Kostnader ved gjennomføring av ambisjonsnivå 3 

Enhetspriser benyttet i tiltaksplanen er et estimat, summene er vist i Tabell 1 og Tabell 2. 
Tilgangen på masser vil være helt avgjørende for enhetsprisen. Hvis det finnes anlegg i nærheten 
med kapasitet til å levere egnede masser, kan kostnadene for tildekking bli lavere enn estimatet i 
tiltaksplanen. 
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Tabell 1. Informasjon om tiltak i ulike delområder i Sandefjordsfjorden. Informasjon hentet fra DNV 
2011.  

Delområde Total antall m2 Andel rehab. 

(%) 

Antall m2 

rehab. 

Kostnad  

(mill NOK) 

Kilen 105.000 100 105.000 11 
Indre havn 420.000 35 147.000 27 
Midtre havn 580.000 100 580.000 58 
Ytre havn 500.000 70 350.000 35 
Sum alle områder 1.605.000  1.182.000 131 ≈ 140 

 
 
 

Tabell 2. Estimerte enhetspriser for ulike tiltak i Sandefjordsfjorden. 

Delområde Type materiale Mektighet (cm) Enhetspris NOK/m2 

Kilen Ren sand 10 100 
Indre havn Ren sand 

Erosjonsmateriale 
30 
20 

180 

Midtre havn Ren sand 10-20 100 
Ytre havn Ren sand 10-20 100 
 
 

1.2 Utslippshistorie 

Sandefjordsfjorden har en lang industrihistorie med foredling av hvalfangst, skipsindustri og 
malingproduksjon. Aktivitetene har ført til forurensning av sjøbunnen. En oversikt er gitt i Tabell 
3.  
 

Tabell 3. Oversikt over industriaktiviteter i Sandefjordsfjorden som har ført til forurensning av 
sjøbunnen i fjorden. 

Type industri Bedrift Tidsrom Utslipp 

Skips- og 
industriutvikling 

AS Framnes mek. 
Værksted 

1898- 1987 
Flere småverft før 
1898 

Cu, Pb, Hg, PAH, 
PCB, TBT 

Maling Jotun Fabrikker AS 1926 til i dag Cu, Pb, Hg, PCB, 
TBT 

Marine oljer og 
fettsyrer 

Oleon AS 
Pronova AS 

1935 til i dag 
Flere bedrifter og eiere 
gjennom tiden 

Næringsstoffer, 
miljøgifter ikke 
påvist men kan ikke 
utelukkes 

Havnedrift og 
småbåtanlegg 

Sandefjord kommune 
og private? 

 1945? til i dag Cu, Hg, Pb, PAH, 
TBT 

Kommunale utslipp Sandefjord kommune 1945? til i dag Næringsstoffer, Cu, 
Pb, Hg, PAH, PCB 
TBT 

Rederier,  
båter i opplag 

Thor Dahl 
Rosshavet 
Jahre Båter 

-1960 Cu, Pb, Hg, PAH, 
PCB, TBT 

Marinaer Thor Dahl, Sandefjord 
kommune, private 

1945 til i dag, 
varierende aktører 

Cu, Pb, Hg, PAH, 
PCB, TBT 
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2. MÅLSETTING 

Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over gjeldene lovverket og juridisk praksis, 
forurensningshistorie og spredningsprosesser for miljøgifter, samt et forslag til finansieringsplan 
for det planlagte tiltaket.  
 

3. ANSVARSFORHOLD 

Etter forurensingsloven § 7 fjerde ledd, kan forurensningsmyndigheten pålegge «den ansvarlige» 
å gjennomføre tiltak. Hvem som er ansvarlig beror på en konkret vurdering. Det kan også være 
flere som er ansvarlig for den samme forurensningen eller forurensningskilden. For å finne ut 
hvem som er ansvarlig for noe som er forurenset, forurenser eller som kan forurense, må man ta 
utgangspunkt i hvem som har, gjør eller setter i verk dette «noe», jf. § 7, første ledd. Begrepene 
«gjør eller setter i verk» favner alle aktiviteter som kan tenkes å medføre forurensning. Det 
typiske er en virksomhet med forurensende utslipp. Rettspraksis har vist at begrepet 
«virksomhet» skal tolkes vidt. Selv om virksomheten er videreført i andre former, og/eller med 
nye eiere, kan nåværende eier i de fleste tilfeller holdes ansvarlig. Ut fra en konkret vurdering i 
den enkelte sak kan det avgjøres om det er en så sterk forbindelse mellom tidligere og 
nåværende selskap at nåværende selskap fremstår som den som har nærmest tilknytning til 
forurensingen. Til hjelp i denne vurderingen har man i den senere tid fått rettspraksis som 
omhandler slike tilfeller (Hempel 2010). Alternativet «ha» vil også omfatte en som for eksempel 
eier noe som kan forurense. Denne vil dermed være ansvarlig for forurensingen fra det han eller 
hun eier. En eier av forurenset grunn er dermed ansvarlig for forurensning på sin eiendom – 
uavhengig av hvem som i sin tid bidro til forurensningen. Eieren av forurenset grunn er likeså 
ansvarlig for forurensningen så langt utenfor eiendommens grenser som forurensningen kan ha 
blitt spredd. Her kan man også støtte seg på nylig rettspraksis (Elverum Treimpregnering AS 
2011). Dette gjelder også eiendom i sjø. Virksomheter som har hatt utslippstillatelser knyttet til 
sin virksomhet, er heller ikke fritatt for ansvaret for å rydde opp dersom det skulle vise seg at 
utslippet likevel har gitt utilsiktede miljøeffekter, jf. § 7 tredje ledd.  
 
I følge Lovavdelingens brev av 9. februar 2002 til Miljøverndepartementet, side 13, stilles det 
ikke noe krav om at en aktørs utslipp må utgjøre hovedårsak til forurensningen. Det holder at 
utslippene som aktøren er ansvarlig for, vesentlig har medvirket til forurensningen. Utslippet må 
altså heller ikke bare utgjør en helt uvesentlig del av den aktuelle forurensningen. Lovavdelingen 
setter altså medvirkningen som det sentrale. Dette betyr også at i de tilfeller der 
forurensningssituasjonen er slik at en forurensningskilde ikke kan ryddes opp uten at man 
samtidig rydder opp forurensning fra andre kilder, kan en av de medvirkende stilles ansvarlig for 
hele forurensningen. Hvem forurensningsmyndigheten velger å holde ansvarlig, er underlagt det 
såkalte «frie skjønnet» (dvs. kan ikke overprøves av domstolene, bortsett fra i de tilfeller hvor 
det foreligger myndighetsmisbruk, eksempelvis usaklig forskjellsbehandling). Det vanligste, og 
kanskje også det mest ønskelige, er å rette et pålegg mot flere av de medvirkende. Det endelige 
økonomiske oppgjøret mellom de medvirkende foretas på privatrettslig grunnlag i etterkant av 
tiltaksgjennomføringen. 
 
I en fjord vil en eksakt arealavgrensning av en forurensning knyttet til et utslipp være vanskelig 
på grunn av strømforhold, trafikk på fjorden og at det kan være flere medvirkende til 
forurensningssituasjonen. Rapporterte utslippsdata, som sier noe om den enkelte virksomhets 
forurensningskomponenter, kan være nyttige data for å skille de medvirkende fra hverandre. 
Dersom forurensningskomponenter i et foretaks utslipp finnes igjen i sedimentene, kan det tyde 
på at foretaket har medvirket til forurensningen. Virksomhetens størrelse og kvantifiserte eller 
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estimerte utslipp vil også kunne klarlegge den enkeltes medvirkning. Den enkeltes medvirkning 
og dermed ansvar vil være et utgangspunkt for utarbeidelse av en fordelingsnøkkel for bidrag til 
oppryddingen i fjorden. I enkelte tilfeller vil det også være aktuelt at staten går inn med midler. 
Dette vil særlig være aktuelt der ansvarsforholdene er uklare, eller der det er vanskelig å finne 
noen som kan holdes ansvarlige. 
 
I brev fra Klif til Sandefjord kommune datert 16. mars 2012 utpeker Klif de mest aktuelle 
enkeltforurensingskildene i Sandefjordsfjorden og de aktørene som antas å ha ansvar for disse 
kildene per i dag. Ansvarsforholdene varierer fra de som direkte har medvirket til utslipp til 
aktører som i dag driver en helt annen virksomhet enn den som i utgangspunktet førte til utslipp, 
men som har en slik tilknytning til den opprinnelige virksomheten at de kan sies å være 
ansvarlige. Det er også aktører som har eiendommer som kan forurense og som dermed vil bli 
holdt ansvarlige. De utpekte ansvarlige er i følge Klif: 
 

• Sandefjord kommune, kommunale avløp og havnevirksomhet 
• A/S Thor Dahl (tidligere Framnes Mekaniske Verksted (FMV))  
• Pronova Biopharma (Pronova) 
• Oleon Scandinavia AS (Oleon) 
• Jotun AS 

 
Disse representerer også forurensningskildene som tiltaksplanen, utarbeidet av Veritas, utpeker 
som hovedkildene til forurensningen i Sandefjordsfjorden. Bidragene til tiltakene i fjorden vil 
dermed i fortsettelsen bli fordelt mellom disse ansvarlige. I brevet fra KLIF som nevnt over er det 
beskrevet at staten vil bidra med delfinansiering av nødvendige oppryddingstiltak, når det 
foreligger gode grunner til dette, eksempelvis ved uklare ansvarsforhold.  
 
I Sandefjord mener KLIF at de aktuelle elementer som kan vektlegges ved vurdering av statlig 
bidrag er at forurensningssituasjonen er kompleks og at det i deler av tiltaksområdet er 
problemer med å identifisere mange av de ansvarlige for forurensningen. KLIF har i tilsvarende 
saker bidratt med midler tilsvarende 50 %, og i noen tilfelle opp til 75 % av kostnadene ved 
opprydding. 
 

4. MILJØTILSTANDEN I TILTAKSOMRÅDET 

Bunnsedimentene i tiltaksområdet er forurenset av metaller, særlig kvikksølv (Hg), bly (Pb) og 
kobber (Cu), samt de organiske miljøgiftene polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, 
tjærestoffer), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT) (DNV 2011) (Figur 2). Generelt 
finnes de høyeste konsentrasjonene i de dypere delene av fjorden (jf Figur 2 og Figur 3). I indre 
del av fjorden, i skipstrafikkens farled, finnes generelt lavere konsentrasjoner.  



 
10 (19) FINANSIERINGSPLAN 
 
 
 
 
 

Rambøll 

   

   
 

Figur 2. Konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i overflatesedimenter (0-10 cm) i 
Sandefjordsfjorden symbolisert med ulike farger. Fargene er i henhold til Klifs klassifisering av 
miljøkvalitet i sedimenter (TA-2229/2007), hvor blå er laveste konsentrasjon (klasse 1, uforurenset) til 
rød som er høyeste konsentrasjon (klasse V, meget sterkt forurenset) (etter DNV 2011). 
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Figur 3. Bunnkotekart i Sandefjordfjorden innenfor Tranga. 

0 0,3 km 
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4.1 Årsak til forurensning 

Det er flere bidragsytere til forurensning i fjorden: Sandefjord kommune ved kommunale utslipp, 
havnedrift og småbåtanlegg, Jotun AS ved utslipp fra produksjon av maling og Skipsverft ved 
Framnes, fra vedlikehold av skip og senere marinavirksomhet. Sandefjords lange historie som 
hvalfangerby med produksjon av marine oljer og fettsyrer fra hvalfangsten har i hovedsak tilført 
fjorden næringsstoffer, men utslipp av miljøgifter fra ulik kjemikaliebruk kan ikke utelukkes. 
 
Metaller og PAH har generelt en lenger forurensningshistorie enn PCB og TBT. Fordeling av 
forurensningen i sedimentene i fjorden (Figur 2) har sammenheng med hvor og hvordan 
utslippene har funnet sted, mengder og type forurensning, topografi og strømningsforhold i 
fjorden.  
 
Forurensning som er tilført grunnområdene som eksempelvis fra skipsverft, marinaer og 
småbåtanlegg opptrer fortsatt i høye konsentrasjoner rundt disse anleggene, men er også spredt 
til større deler av fjorden og dypområdene.  
 
Undersøkelser av strømforholdene utenfor Framnes viser både innadgående og utadgående strøm 
2 meter over bunnen (Figur 4) (DNV 2009). Man vil derfor forvente en spredning både til 
områder lenger inn i fjorden og områder lenger ut i fjorden. Generelt spres partikler fra grunne 
områder ut til dypere områder i en fjord. Spredning fra sedimentene kan skje ved ren 
resuspensjon ved at bunnen virvles opp av bølger og strøm fra eksempelvis propeller, men også 
fra et såkalt nepheloid lag som forekommer like over bunnen. Dette er et vel kjent fenomen i 
marine områder, både i dyphavene og grunnere områder i fjorder og estuarier (McCave 1986 og 
referanser i denne, Syvitski et al. 1986, Eisma 1993, Ransom et al. 1998). Det forekommer en 
sone like over bunnen (nepheloid sone, over benthisk grense) som har høyere turbiditet enn 
overliggende vannmasser. Partikler tilgjengelig i nepheloidlaget er således gjenstand for 
transport langs bunnen. Partiklene består av aggregater av leire og organisk materiale som man 
mener er dannet fra disaggregert «marin snø» (partikler dannet i vannmassene) som er 
reaggregert med nedbrutt terrestrisk materiale på sedimentoverflaten (Ransom et al. 1998). En 
spredning langs bunnen er bekreftet at forekommer utenfor Framnes ved studier av 
tracerpartikler (DNV 2009). I disse studiene ble det lagt ut sedimenter med tracerpartikler i 
blanding, i selvoppløslige plastposer. Slike utlegginger på sedimentoverflaten vil danne 
uregelmessigheter langs bunnen. Det kan derfor forventes en ren erosjon og sannsynligvis større 
spredning fra slike forhøyninger sammenlignet med en jevn sjøbunn. Samlet betyr dette at 
bedrifter og aktiviteter med utslipp til grunnområdene har sørget for spredning av forurensning til 
store deler av fjorden og er således medansvarlig i forurensningsbildet slik det trer frem i dag.  
 
Utslipp til de frie vannmasser, eksempelvis via kommunale utslipp, utslipp fra Pronova og Oleon 
fortynnes og innlagres i fjordvannet. Til forskjell fra metaller og organiske miljøgifter vil 
næringsstoffer tilført fjorden til dels forbrukes i fjorden og kunne føre til algeoppblomstringer, 
noe som tidvis har forekommet i Sandefjordsfjorden (Nygaard et al 1998). Ved fortynning og 
transport vil en del av tilførte stoffer også transporteres ut av fjorden. Fjorden er ingen typisk 
terskelfjord og vannutskiftingen i fjorden er beregnet å være mellom 20 dager og 3 måneder 
(Nygaard et al 1998). Sandefjordfjorden har liten lokal ferskvannstilførsel og lagdelingen i 
fjordsystemet er primært påvirket av endringer i kyststrømmen. Utslipp til de frie vannmasser 
har således stor sjanse for spredning til store områder. Dette illustreres godt av forekomsten av 
TBT i sedimentene. Tilførselen av TBT har både foregått ved avfall fra skip- og båtvedlikehold i 
strandsonen og grunne områder, men også direkte til vannmassene fra bunnstoff på skip som 
trafikkerer området.  
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Generelt knyttes metaller og organiske miljøgifter til små partikler (marin snø og eller partikler i 
nephelodlaget) og transporteres og sedimenter sammen med disse. De ulike stoffene har ulike 
egenskaper og vil derfor oppføre seg forskjellig og ha ulik affinitet til ulike partikler. Partikler med 
forskjellig størrelse og egenvekt vil transporteres og avsettes i forskjellige deler av fjorden. 
Samlet betyr dette at det er vanskelig å relatere de ulike forekomstene av miljøgifter i fjorden til 
spesifikke utslipp. Det betyr likevel at de ulike bidragsyterne til forurensning i fjorden hver på sin 
måte har bidratt til å spre forurensningen over hele fjordområdet.  
 
Det er gjennomført betydelige tiltak på land for å hindre utlekking av forurensning til 
Sandefjordsfjorden. Undersøkelser blant annet foretatt av Veritas (DNV 2009) viser at kilder på 
land er en betydelig mindre kilde til spredning av forurensning sammenliknet med 
sjøsedimentene i Sandefjordsfjorden. 
 
  

 

Figur 4. Strømretning og –hastighet (cm/s) målt mellom Framnes nord og sør (venstre fig) og mellom 
Framnes sør og Langstrand (høyre fig) (DNV 2009). 0 angir retning nord, 90 øst, 180 sør og 270 vest. 
Lengden på søylene angir den relative tiden strømmen gikk i den angitte retningen. Fargene angir 
hastighet (cm/s). 

 
 

5. FORSLAG TIL FINANSIERINGSPLAN 

Det er tidligere utført tre større oppryddingstiltak i Sandefjordsfjorden som er bekostet av ulike 
parter (jf. Kap.1 og Feil! Fant ikke referansekilden.). Den totale kostnadsrammen for alle 
tiltak, både tidligere utførte og det forestående tiltaket beløper seg til kr 184.350.000,- . Det er 
også gjennomført betydelige tiltak på land for å hindre avrenning til fjorden. Tidligere tiltak er 
redegjort for i påfølgende tekst.  
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Tabell 4. Kostnader ved tidligere utførte og planlagt tiltak i Sandefjordsfjorden.  

 

 
 
 
Forurensede sedimenter i Kamfjordkilen ble i 2002 mudret og plassert i et lokalt 
gruntvannsdeponi i samme området. Prosjektet som kostet ca. 24 mill. kr. ble ledet av 
Sandefjord kommune og var et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, kommune og KLIF. 
Tiltaket ble finansiert etter en fordelingsnøkkel vist i Tabell 5A. Denne gangen dekket Klif, den 
gang SFT, 74,2 % av kostnadene. Kilen brygge deltok også i finansieringen, men er ikke aktuell 
som part i forestående tiltak (tiltak 4 jf. Tabell 4). For å beholde det relative bidraget fra lokalt 
næringsliv er bidraget fra Kilen Brygge fordelt på de øvrige bidragsyterne i lokalt næringsliv 
(Tabell 5B). 
  
Jotun gjennomførte i 2009 (tiltak 2, jf. Tabell 4) et oppryddingsprosjekt i sjø utenfor anlegget 
ved Gimle, med en kostnadsramme på ca 14 mill. Gjennom prosjektet ble ca 58 000 m2 
tildekket, hvorav ca 9000 m2 også ble mudret.  
 
I 2010 ble det mudret i Sandefjord havn (mellom pir 1 og 2 og pir 2 og 3) (tiltak 3, jf. Tabell 4). 
Hensikten med arbeidene var å oppnå økt seilingsdybde og fjerne forurenset sjøbunn. Ca. 8500 
m3 med sterkt forurensede muddermasser ble fjernet og kjørt til Tønsberg fyllplass for 
deponering. Totalkostnaden var 6,1 mill. kr. Hvor Klif støttet prosjektet med 1,25 mill. kr, resten 
ble finansiert av Sandefjord havn (Sandefjord kommune).  

 
I perioden 1998-2009 er det gjennomført flere større og mindre opprydningsprosjekter på 
landsiden. Det er også gjennomført betydelige undersøkelser for å dokumentere at det i de fleste 
tilfeller er kontroll med utlekking av forurensning til sjøen. 

 

Kilen Brygge AS gjennomførte i 2000-2003 en større opprydning i forbindelse med tillatelse til 
utvikling av leilighetskomplekset. Restene fra bybrannen i 1901, Bayards oljesøl ved en springflo 
(1983), samt arealene der skraphandlere hadde deponert ulike kjemikalier ble ryddet opp. Det er 
etablert en membran fra fiskehandler Berggren til indre Kamfjordkilen for å hindre utlekking fra 
land. 
 
Saneringsplanen for oppgradering og fornying av vann- og avløpssystemet til Sandefjord 
kommune vil medføre færre overløpsutslipp til Sandefjordsfjorden. Arbeidet vil være ferdig i 
2015-2016, og det vil da ha vært investert betydelige beløp i ledningsanlegget. Samtidig viser 
undersøkelser at avløpsvannet som produseres i liten grad inneholder miljøgifter. 
 
Ved de store industriområdene langs Sandefjordsfjorden, Thor Dahl Eiendom AS, Jotun AS, 
tidligere Framnæs, Pronova og Oleon og tidligere Hydro, er grunnen undersøkt. Det har vært 

Tiltak 1 Utført tiltak i Kilen 24 250 000           

Tiltak 2 Utført tiltak utenfor Jotun 14 000 000           

Tiltak 3 Utført tiltak Sandefjord havn 6 100 000             

Tiltak 4 Planlagt tiltak Sandefjordsfjorden 140 000 000          

Sum alle tiltak i fjorden 184 350 000          

Tiltak mot forurenset sjøbunn NOK
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gjennomført oppryddingstiltak på land ved flere av de gamle industriområdene, samt 
dokumentert gjennom undersøkelser at det ikke forekommer utslipp til Sandefjordsfjorden. 
 
 

5.1 Fordelingsnøkkelen som ble benyttet ved tiltak i Kamfjordkilen i 2002. 

 
Tiltaket i Kamfjordkilen ble betraktet som et pilotprosjekt med overføringsverdi til tilsvarende 
problemområder. Årsaken til at Klif dekket en såpass stor andel var at kildespørsmålet var 
sammensatt, det var vanskelig å peke på de enkelte bidragsyterne og andel av bidrag.  
 
Benyttes samme fordeling på det forestående tiltaket blir bidraget fra hver part som vist i Tabell 
6. Bidraget fra Kilen Brygge er da fordelt likt på de øvrige private aktørene som nevnt over 
(Tabell 5 A og B). Et eventuelt bidrag fra Color Line må ses i forhold til om selskapet skal bidra 
direkte til finansieringen, eller indirekte ved at Sandefjord kommune må øke sine havneavgifter 
som følge av bidrag fra havnekassen.  
 
 

Tabell 5. Fordeling av kostander i lokalt næringsliv ved tiltakene i Kamfjordkilen i 2002 (A) og etter at 
Kilen Brygges bidrag er fordelt på de resterende parter (B). 

A: 

 
B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak Kamfjordkilen mill NOK %

Kilen Brygge 1 39,2

Jotun 0,8 31,4

Thor Dahl 0,4 15,7

Color Line 0,2 7,8

Pronova Biocare 0,1 3,9

Oleon 0,05 2,0

SUM 2,55 100

Tiltak Kamfjordkilen mill NOK %

Jotun 1,00 39,2

Thor Dahl 0,60 23,5

Color Line 0,40 15,7

Pronova Biocare 0,30 11,8

Oleon 0,25 9,8

SUM 2,55 100
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Tabell 6. Tiltak mot forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden. Fordeling etter samme prinsipp som 
ved tiltaket i Kilen i 2002. 

 
 
 
 
 

5.2 Antatte utslipp av forurensning og eierinteresser av ren fjord 

Hovedårsaken til forurensning i Sandefjordsfjorden er klarlagt å skyldes i hovedsak utslipp fra 
Sandefjord kommune (kloakk, overvann, havnedrift), Jotun og skipsverft på Framnes som i dag 
er videreført i marinavirksomhet (DNV 2011). Hvordan de ulike utslippene har påvirket 
sedimentene i fjorden er ikke entydig, her spiller både mengder sluppet ut og over hvor mange 
år, utslippsarrangement, spredning og typer av miljøgifter (egenskaper) og de naturgitte 
forholdene i fjorden inn.  
 
Siden det ikke finnes en god oversikt over hvor store utslippene fra de ulike bidragsyterne har 
vært gjennom tiden kan et mål for bidraget være det antall år bedriften har vært i drift. 
Verftsvirksomhetene ved Framnes har lengst historie, 89 år. Antall driftsår ved de andre 
bedriftene er derfor sett i forhold til Framnes. Videre kan det anslås hvem av de tre største 
bidragsyterne som relativt sett har stått for det største bidraget av hver enkelt 
forurensningskomponent. Dette anslaget er basert på kunnskap om drift og utslipp fra disse 
typene bedrifter, samt kartene i Figur 2. I tillegg kan et moment være at alle som har tilknytning 
til fjorden, som for eksempel eier eiendom med strandlinje, vil ha en nytte eller gevinst av at 
fjorden blir ren. I foreliggende fordelingsnøkkel har vi tatt utgangspunkt i antall meter strandlinje 
hver bedrift eier. Thor Dahl AS har det største antall meter strandlinje, de andre bedriftene er 
derfor sett i forhold til denne. En fordeling etter dette prinsippet er vist i Tabell 7. 
 

Tabell 7. Tiltak mot forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden. Beregning av fordelingsnøkkel basert 
på antatt utslipp av forurensning og eierinteresser av ren fjord. 

 

%  NOK

Klif 74,2 103 917 526

Sandefjord kommune 15,3 21 360 825

Jotun 4,1 5 773 196

Thor Dahl 2,5 3 463 918

Color Line 1,6 2 309 278

Pronova Biocare 1,2 1 731 959

Oleon 1,0 1 443 299

SUM 100 140 000 000

Alternativ 2

Antall 

års drift

Strand linje 

(m) Hg Pb Cu PAH PCB TBT

%Års 

drift

%Strand 

linje

Relativt 

bidrag % Bidrag

Framnes, T. Dahl 89 2712 45 30 20 50 40 30 100 100 415 31,2

Jotun 86 956 45 50 20 10 30 20 97 35 307 23,1

Pronova 77 340 87 13 99 7,4

Oleon 77 318 87 12 98 7,4

Sandefjord kom. 67 2247 10 20 50 40 30 10 75 83 328 24,7

Color Line 26 10 40 34 84 6,3

SUM 100
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6. KONKLUSJONER 

Forurensningen i Sandefjordsfjorden skyldes lang historie med tilførsel fra flere kilder, og det er 
vanskelig å peke ut hvem som er ansvarlig for forurensningen i ulike områder, selv om det er 
pekt på noen hovedbidragsytere til forurensningen. Staten ved Klif er klar over dette faktum og 
bidrar derfor med opprydding i «gamle synder» der ansvarsforholdet er uklart og 
forurensningssituasjonen er kompleks. Kravet fra Klif er imidlertid at aktuelle parter deltar i 
finansieringen. Et spleiselag kan derfor være veien å gå for å gjennomføre oppryddingstiltak i 
Sandefjordsfjorden. Næringslivet i Sandefjord har vært sitt ansvar bevisst og vist god vilje ved 
tidligere finansiering av tiltak i fjorden. Det ble lagt mye arbeid ned i tiltaket i Kamfjordkilen og 
det lyktes å etablere et spleiselag med de private aktørene som er nevnt i denne planen, 
Sandefjord kommune og Klif.  
 
Fordelingsnøkkelen for tiltaket i Kamfjordkilen anbefales som grunnlag for en finansieringsplan 
for tiltaksplanen (Tabell 8).  Det offentlige vil da bidra med nær 90 % av kostnadene, og de 
lokale private aktørene med ca. 10 %. Ut fra de forhold som er nevnt over, syntes 
fordelingsnøkkelen å være fornuftig.   
 
Klif kan gi pålegg om opprydding i Sandefjordsfjorden til enkeltvirksomheter. Dersom det oppnås 
enighet om en finansieringsplan for tiltak, vil man unngå eventuelle pålegg som det ikke kan 
forventes noe offentlig delfinansiering fra. 
 
 

Tabell 8. Tiltak mot forurensede sedimenter i Sandefjordsfjorden. Fordeling etter samme prinsipp som 
ved tiltaket i Kilen i 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  NOK

Klif 74,2 103 917 526

Sandefjord kommune 15,3 21 360 825

Jotun 4,1 5 773 196

Thor Dahl 2,5 3 463 918

Color Line 1,6 2 309 278

Pronova Biocare 1,2 1 731 959

Oleon 1,0 1 443 299

SUM 100 140 000 000
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