Forurenset grunn

Produktark: Forurenset grunn
BESKRIVELSE
Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.
EIER/KONTAKTPERSON
Miljødirektoratet
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no
Fagekspert: Seksjon for avfall og grunnforurensning,
post@miljodir.no
DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 5000 - 50000
Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn
samt kommunale og private-/ industrideponier.
Datasettet er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter
med forurenset grunn og/eller med mistanke om
forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i
forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om
undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.
Datasettet gir en oversikt over:
- lokaliteter med forurenset grunn
- avfallsdeponier (i hovedsak nedlagte)
- lokaliteter med forurensede ferskvannssedimenter
- lokaliteter med krigsetterlatenskaper (i hovedsak fra
andre verdenskrig)
- lokaliteter med forurenset sjøbunn
- skipsverftslokaliteter
- skytebaner

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 5-50
UTSTREKNINGSINFORMASJON
Utstrekningsbeskrivelse
Norges fastland og Svalbard. Datasettet gir ikke en
fullstendig og komplett oversikt over all forurenset grunn
i Norge.
Dekningsoversikt
KILDER OG METODE
Kildesystem er Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase
(http://grunn.miljodirektoratet.no).
AJOURFØRING OG OPPDATERING

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Kontinuerlig
Status
Kontinuerlig oppdatert

Formålet med datasettet er å levere oppdatert
informasjon om forurenset grunn.

LEVERANSEBESKRIVELSE

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å
vise områder med forurenset grunn, for eksempel i
planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart,
kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).
Dataene egner seg for fremstilling av topografiske kart,
temakart, oversiktskart, interaktive kart og kartløsninger
på internett. På webkart anbefales det at N50 benyttes
som bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til
1:50000.
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Format (versjon)
SOSI, 4.5
FGDB, 10.2
GeoJSON, 2.0
Tilgangsrestriksjoner
Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Forurenset grunn

Tjeneste
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no
OBJEKTTYPELISTE
•ForurensetGrunn
•ForurensetGrunnGrense
EGENSKAPSLISTE
•Lokalitetnavn; navn på lokalitet
•Lokalitet ID; unik ID per lokalitet
•Forurenset område ID; unik ID per objekt
•Påvirkningsgrad; grad av forurensning
•Helsebasert tilstandsklasse; tilstandsklasse for
helserisiko knyttet til forurenset grunn
•Myndighet; etat som har ansvaret for saksbehandling,
f.eks. kommune
•Prosesstatus; angir status for undersøkelser og tiltak
LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til produktspesifikasjon
Link til tegnregler
Link til produktside
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