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Anmodning om å opprette bruker i Grunnforurensning 

Statsforvalteren anmoder mottakerne av dette brevet om å opprette en bruker i 

Grunnforurensning, slik at kommunen har mulighet til å følge opp lokaliteter med 

grunnforurensning i kommunen i henhold til forskriftskrav. 

 

Kommunen har plikt til å registrere og vedlikeholde informasjon i Grunnforurensning jf. forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-9, fjerde ledd. For å ivareta denne 

oppgaven er det nødvendig å ha en bruker i databasen Grunnforurensning 

(https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/).  

 
Grunnforurensning administreres av Miljødirektoratet, og viser eiendommer der det er registrert 

eller er begrunnet mistanke om forurensning i grunnen. Databasen er et viktig verktøy for 

kommunen både som plan- og forurensningsmyndighet, og som eiere/brukere av eiendommer. 

Opplysningene i databasen overføres til matrikkelen, og skal bidra til å forhindre spredning av 

forurensning.  

 

Dette brevet sendes til kommuner i Innlandet som per 1. mars 2021 ikke har registrert en bruker i 

Grunnforurensning. Det er krav om at hver kommune har minimum én bruker som har rolle som 

lokal administrator. Statsforvalteren ønsker med dette å anmode kommunen om å sørge for at 

saksbehandlere og eventuelt avdelingsledere som har grunnforurensning som sitt saksområde 

oppretter en bruker, samt eventuelt oppgi hvem som skal være lokal administrator. Dette gjøres ved 

å sende en e-post til grunnforurensning@miljodir.no og be om tilgang. 

 

Ved bygge- og gravearbeider i områder med forurenset grunn, eller i områder der det er grunn til å 

tro at det er forurenset grunn, er kommunen myndighet og skal sørge for at det gjennomføres 

undersøkelser i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2. Videre skal kommunen sørge for at 

data fra undersøkelsene legges inn i Grunnforurensning (jf. § 2-9). Det er kommunen som har best 

kjennskap til lokale forhold, og dermed best grunnlag til å vite hvor det kanskje kan finnes 

forurenset grunn som følge av tidligere virksomhet. Det er viktig at denne informasjonen gjøres 

tilgjengelig for offentligheten, og vi oppfordrer derfor kommunene til å legge inn opplysninger om 

kjente områder med mistanke om forurensning.  
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For mer informasjon om hvordan man registrerer opplysninger i Grunnforurensning, henviser vi til 

vårt brev av 11. august 2020 (vedlagt), der vi blant annet lenket til et nettkurs. Nettkurset ble 

opprinnelig holdt av Fylkesmannen i Nordland, og er tilgjengelig for alle fra denne lenka: 

https://companycast.live/webcast/197e53nn/ (lenke). Vi vil samtidig informere om at Statsforvalteren 

i Innlandet planlegger å holde et eget webinar på om lag 1-1,5 time i løpet av november 2021. Det 

kommer nærmere informasjon om agenda og påmelding i eget brev.  

 

Dersom dere har andre spørsmål om lokaliteter med forurenset grunn, eller trenger hjelp til 

vurderinger eller avgrensinger, kan dere ta kontakt med Statsforvalteren ved Kathrine Vatn på 

kaeva@statsforvalteren.no eller Line Andersen på line.andersen@statsforvalteren.no.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Pedersen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Kathrine Eriksen Vatn 

overingeniør 
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Mottakerliste: 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
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