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Databasen Grunnforurensning

• Gir opplysninger om registrerte områder med forurenset grunn.

• Finnes på www.klif.no/grunn

• Formål: 
- Info til allmennheten om registrerte lokaliteter
- Hjelp ved saksbehandling av lokaliteter
- Info ved kjøp/ salg
- Info for utbyggere og konsulenter
- Info til kommunal plan- og bygningsmyndighet
- Grunnlag for rapporter om tilstand
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Myndigheter – forurenset grunn

• Kommunen: kapittel 2 – saker, dvs saker på
lokaliteter initiert gjennom en plan-/ byggesak som 
medfører graving i forurenset grunn

• Fylkesmannen: Nedlagte kommunale 
avfallsdeponier, forurenset grunn ved virksomheter i 
delegerte industribransjer, herunder skipsverft, mv

• Klif: Industri, krigsetterlatenskaper mv
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Registrering og oppdatering i 
databasen, kapittel 2 

• Ved behandling av saker hvor det er forurensning i 
grunnen, skal kommunen registrere lokaliteten i 
database Grunnforurensning, § 2-9, fjerde ledd.

• Informasjonen bør legges inn samtidig med at 
søknaden behandles. 

• TA-2659/2010 inneholder retningslinjer for hvordan 
dette skal utføres. Kommunen kan gi egne 
bestemmelser om krav til tiltakshavers rapportering til 
databasen. 
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Hvordan registrere i databasen?

• Publikasjonen TA-2659 omtaler 
kommunens tilgang til databasen og gir 
veiledning for arbeidet.
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Erfaringer

Fra Kommuneundersøkelsen 2012:
• En av kommunene hjemler ikke godkjenning av tiltaksplanen i 

eget vedtak etter forurensingsforskriften
• Kommunene kjenner i liten grad til kravet i forskriftens § 2-9 om 

rapportering
• Kommunene benytter seg i liten grad av muligheten for å føre 

tilsyn med gjennomføring av tiltaksplan.
• Bra interne innspill ved planbehandlingen i ulike faser

Andre erfaringer:
• Behov for en klargjøring av myndighetsområder i saker som ikke 

helt klart kan defineres som en sak etter kapittel 2
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Oppfølging

• Landsomfattende kommuneundersøkelse 2012 vil 
trolig få en oppfølging fra Klif

• Kommunenes og andres bruk av basen, 
kvalitetssikring osv
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Matrikkelen

• Matrikkelen = Norges nasjonale register over fast 
eiendom

• Det skal finnes tilgjengelig informasjon i Matrikkelen  
om forurenset grunn 

• Løsningen er å koble Matrikkelen sammen med 
Grunnforurensning

• Ny praksis erstatter tinglysning 

• Økt fokus på kvalitetssikring av Grunnforurensing
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Karteksempel 1, Grunnforurensningsdatabasen
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Karteksempel 2, FMTE
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Noen publikasjoner, utdelt

• Forurensningsforskriften kap 2 via Lovdata
• Eksempel på utskrift fra Klifs hjemmeside –

publikasjonssøk, søkbart på tema og år
• Faktaark TA 2942/2012 – kommunens rolle
• Faktaark TA 2943/2012 – tiltakshavers ansvar
• Kommentar til forskriften – TA 2912/2012
• Veiledning om kommunens rapportering – TA 

2659/2010
• Veileder - Helsebaserte tilstandsklasser TA 

2553/2010
• Dispensasjon TA2492/2009
• Oversikt bransjer/ stoffer – TA2876/2012


