
Nytt om grunnforurensning

Introduksjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

v/ Hedvig Sterri
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Plan for webinar om grunnforurensning

• Statsforvalteren innleder

• Presentasjon fra 

Miljødirektoratet

• Presentasjon fra Oslo 

kommune

• Spørsmål leses opp til slutt
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Våre kontaktflater med kommunene

• Statsforvalteren skal veilede og føre tilsyn med kommunene –
del av vårt «tildelingsbrev».

• Statsforvalteren er klageinstans i vedtak kommunene fatter 
etter kapittel 2. 

• Høringsuttalelser til plansaker– kommuneplaner og 
reguleringsplaner. 

• Statsforvalterene har fått midler til tre prosjektstillinger i 2019-
2021. Disse skal kvalitetssikre våre lokaliteter i 
Grunnforurensningsdatabasen.

• Ole Skuggevik (SFAG) kvalitetssikrer for Oslo og Viken.
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Kommunenes oppgaver i henhold til kapittel 2 i 

forurensningsforskriften:

• Godkjenne og følge opp tiltaksplan for forurenset grunn (§ 2–8) 

• Oppdatere og legge inn data i databasen Grunnforurensning (§ 2–9) 

• Føre tilsyn med forurenset grunn i bygge- og gravearbeider (§ 2–11) 

Kommunen bør også: 

• Fastsette forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll (§ 2-12) 

• Samordne med plan- og bygningsloven (plan- og bygningsloven § 21-5) 
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Funn fra tilsyn i 2012 og 2018

• Kommunene har godkjent tiltaksplaner etter kap. 2, men sørger 
ikke for rapportering til databasen Grunnforurensning. 

• Kommunen mangler tilstrekkelig system for å sikre at det ikke 
bygges og graves i forurenset grunn. 

• Kommunen fører ikke tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 2 i 
forurensingsforskriften følges. 
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Foto:

To brev til kommunene i 2019:

- «Fylkesmannen ber om 
oppdatering av deponi-lokaliteter 
i databasen Grunnforurensning»

- «Oppfordring til å bidra med 
informasjon til databasen 
Grunnforurensning»
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Foto:

• 6 av 52 kommuner mangler bruker i 
Grunnforurensningsdatabasen

• I Oslo og Viken er det registrert 3923 lokaliteter

• 2440 av disse er registrert med kommunen som 
myndighetsnivå

• Halvparten av alle registreringene i Oslo og Viken 
ligger i Oslo

Statistikk fra Grunnforurensning

Veileder Grunnforurensning V.1-03 https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/VeilederGrunnforurensning.pdf
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Forventninger til kommunene

- Kjenn til hvor det er forurenset grunn

- Ha et system for oppfølgning av kap.2

- Sikre samarbeid internt i kommunen

- Kap.2 gjelder også når kommunen selv
skal grave i forurenset grunn, for 
eksempel ved kabelføringer o.l. 

- Fullfør jobben i Grunnforurensning

- Varsle grunneier og publiser 
registreringen i databasen



Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Hedvig Sterri

fmoahst@statsforvalteren.no
Klima- og miljøvernavdelingen

Takk for 
oppmerksomheten!

Neste punkt på agendaen:

Miljødirektoratet v/ 
Karianne Slåtta Haugen



Foto: Øyvind Haug

Forurenset grunn- nytt 
om nettsider og 

veiledere

Karianne Slåtta Haugen

Seniorrådgiver, seksjon avfall og 

grunnforurensning



Innhold 

- Miljøkommune – hvor ble du av?

- Miljødirektoratets nye nettsider- hvordan finne frem?

- Relevant veiledning- hva har vi, hva er nytt og hva er 

under oppdatering?



Miljøkommune- hvor ble du av?



- Miljødirektoratet har nå samlet flere 
av sin tidligere nettsider til én 
nettside: 
https://www.miljodirektoratet.no/

- Innhold som tidligere lå på 
miljøkommune er flyttet til vår nye 
nettside. 

- Jobber med å oppdatere mye av 
veiledningen

https://www.miljodirektoratet.no/


Nye nettsider- hvordan finne frem?



Struktur på ny nettside
https://www.miljodirektoratet.no

Brukerstyrt informasjon:

Informasjonen rettes mot hvem du 

er

Under «våre ansvarsområder»: 

generell informasjon om temaer



Ny nettside-
temaside om forurenset 
grunn



Informasjon rettet 
mot myndigheter 

Velg: 

1. For myndigheter

2. Forurensning

3. Forurenset 

grunn

4. Aktuelt tema 



Informasjon rettet 
mot myndigheter



Annen relevant veiledning –
hva har vi, hva er nytt og hva er under oppdatering?







Ny veileder-
bygging på nedlagte deponier

- om relevant regelverk og hvilke 

hensyn man bør ta ved bygging på 

eller i nærheten av deponier.



Nedgravde oljetanker-
oppdatert veiledning på nett

Ny temaside med informasjon 

rettet til allmennheten

Ny veiledning på nett rettet mot 

kommunene

Oppdatert spørsmål og svar



Forsøpling-
ny veiledning på nett kommer snart

- Klargjør kommunens myndighet 

og gir nyttig informasjon til 

kommunen



Oppdatering av 
veiledningsmateriale

Følgende oppdateringer vil komme:

- nye beregningsverktøy (99:01 vil utgå)

- Oppdatering av normverdier og 

tilstandsklasser

- Ny og forbedret veiledning på forurenset 

grunn- direkte på våre nettsider



Oppdatering av veileder for 
fagsystemet Grunnforurensning

VeilederGrunnforurensning.pdf 

(miljodirektoratet.no)

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/VeilederGrunnforurensning.pdf


Takk for meg!

Spørsmål om forurenset grunn? 

grunnforurensning@miljodir.no



Tittellysbilde rød 2Oslo 2019

Forvaltning av 
forurensningsforskriften og  
Grunnforurensningsdatabasen

Oslo kommune, Plan og bygningsetaten

Hanne Karlsen

hanne.karlsen@pbe.oslo.kommune.no
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Beskrivelse av den neste delen
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Forurensningen er registrert i Grunnforurensningsdatabasen

Informasjon om grunnforurensningen på eiendommen blir automatisk overført til 

matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister (www.seeiendom.no).

Hva betyr registreringen for deg?

Grunnforurensningsdatabasen inneholder informasjon om forurensning i grunnen og 

hvor det er mistanke om forurensning i Norge. Systemet administreres av 

Miljødirektoratet og er tilgjengelig på nettsiden: 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/.

Enkelte opplysninger overføres også til matrikkelen, som er Norges offisielle register 

over fast eiendom. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte 

matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern 

av fast eiendom, herunder opplysninger om forurenset grunn.

Ved salg av fast eiendom som er forurenset, har både selger og kjøper en plikt til 

henholdsvis å opplyse om / undersøke forurensningssituasjonen på eiendommen.

Det er igjen forurenset grunn på eiendommen. Dette vil likevel ikke føre til uakseptabel 

risiko for helse og miljø med dagens arealbruk. Ved eventuelle framtidige 

terrenginngrep på eiendommen, vil forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i 

forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider fortsatt gjelde. Tiltakshaver må da 

utarbeide en ny tiltaksplan som kommunen må godkjenne. Tiltakshaver må også regne 

med å måtte vurdere forurensningsfaren på nytt dersom arealbruken endres.

http://www.seeiendom.no/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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