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Oppfordring til å bidra med informasjon til databasen Grunnforurensning 

 
Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen i oppdrag å kvalitetssikre alle lokaliteter i databasen 
Grunnforurensning der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Tre prosjektstillinger er opprettet 
for å utføre dette oppdraget i løpet av 2019 og 2020. Ettersom kommunene er i besittelse av mye 
kunnskap som Fylkesmannen ikke har, så trenger vi hjelp fra kommunene for at kvalitetssikringen 
skal bli så god som mulig. 
 
Fylkesmannens oppgave 
Fylkesmannens oppgave i Grunnforurensningsdatabasen går ut på tre ting;  

 å forsikre at arealene som er knyttet til de enkelte lokalitetene er plassert riktig i kartet 
 å oppdatere prosess-status for lokalitetene (om forurensningen er bekreftet ved prøvetaking 

eller ikke, om omfanget er kartlagt, om oppryddingstiltak er iverksatt eller fullført, og om det 
er satt i gang overvåking i ettertid) 

 å vurdere forurensningens påvirkningsgrad 
 
I flere tilfeller er informasjonen i databasen om de enkelte lokalitetene mangelfull. Én av årsakene til 
dette er at det kan ha skjedd endringer etter lokalitetene første gang ble registrert, uten at 
databasen er blitt oppdatert om endringene. Dette kan spesielt gjelde der det har vært grave- og 
byggeaktivitet på områder som er registrert med påvist forurensning eller med mistanke om 
forurensning, uten at konsulent eller kommune har oppdatert databasen om endringene.  
 
Oppfordring til kommunene 
Fylkesmannen oppfordrer med dette brevet alle kommunene i Akershus om å gå inn i databasen 
Grunnforurensning og legge inn all relevant informasjon som kommunene kjenner til om de 
forurensede lokalitetene der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. En liste over de aktuelle 
lokalitetene i hver enkelt kommune og en veileder for bruk av databasen er vedlagt.  
 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Informasjonen vi etterspør fra kommunen kan være i form av kartleggingsrapporter, tiltaksplaner, 
tiltaksrapporter, overvåkningsdata eller bare kommentarer i notatfeltet. Kommentarer i notatfeltet 
blir bare synlig for myndighetsbrukere1. Ikke-myndighetsbrukere som legger inn kommentarer vil 
bare kunne se sine egne kommentarer.  
 
De som ikke allerede har en bruker i Grunnforurensning, skaffer det enkelt ved å sende en e-post til 
grunnforurensning@miljodir.no og be om bruker og passord. 
  
Hvorfor er det viktig at informasjonen i Grunnforurensning kvalitetssikres? 
Oversikten over hvor det finnes eller mistenkes forurensning i grunnen er viktig i arealplaner, 
reguleringsplaner, ved bygging og graving og ved kjøp og salg av eiendommer. For at databasen skal 
være et nyttig verktøy for alle som trenger denne informasjonen, må den fortløpende oppdateres og 
aktivt brukes av myndigheter og konsulenter. 
 
Grunnforurensning er koblet til matrikkelen2 som er Norges sentrale eiendomsregister. Om en 
eiendom er registrert med forurensning eller mistanke om forurensning i databasen, så vises det 
som en heftelse ved eiendommen i matrikkelen. Derfor er det av stor betydning for den enkelte 
grunneier at det forurensede området som er registrert til hver lokalitet er så korrekt som mulig. 
 
Kommunens plikt til å registrere i databasen og lenke til kurs i form av et webinar 
Forurensningsforskriften § 2-9 krav til kommunenes registreringer i databasen: «Kommunen skal 
etter nærmere retningslinjer fra Miljødirektoratet sørge for rapportering av data til 
databasen Grunnforurensning som er etablert av Miljødirektoratet. Tiltakshaver skal gi 
kommunen opplysninger som er nødvendige for denne rapporteringen. Kommunen kan gi 
bestemmelser om krav til tiltakshavers rapportering». 
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å kreve at konsulenter oppdaterer databasen i alle bygge- 
og gravesaker i forurenset grunn. Vi minner samtidig om at selv om tiltakshaver eller deres 
konsulenter gjør registreringsjobben, så må en i kommunen som har brukertilgang til databasen 
logge seg inn, kvalitetssikre hva som er lagt inn og trykke «godkjenn» før oppdateringene blir synlig 
for allmennheten. Se vedlagte veiledning. 
 
Vedlagt ligger et tilbud om kurs i bruk av databasen Grunnforurensning. Skrivet inneholder en link til 
et webinar som er gratis tilgjengelig for alle frem til 19. desember 2019. Om kommunen ønsker 
ytterligere hjelp i bruk av databasen kan prosjektets kontaktperson Ole Skuggevik kontaktes over 
Skype eller via e-post ved olsku@fylkesmannen.no. 
 
  

 
1 Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunen. 
2 Eiendomsmatrikkelen: https://seeiendom.kartverket.no/. 

mailto:grunnforurensning@miljodir.no
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/%25C2%25A72-9
mailto:olsku@fylkesmannen.no
https://seeiendom.kartverket.no/
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Vi ber om at oppdateringene gjøres innen 19. desember 2019. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det oppstår problemer med opplasting av informasjon eller dere har 
andre spørsmål. 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Ole Skuggevik 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Grunnforurensning - Lokaliteter i Akershus 
2 Veileder - Grunnforurensning 
3 Tilbud om nettbasert kurs 

 
 
Mottakerliste: 
Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 
Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 
Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 
Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 
Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 
Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 
Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 
Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 
Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 
Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 
Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 
Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 
Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 


