
 

Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

 

      

 

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00 
 0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 
www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA 

 

VIDAR HANSEN BILLING 

STØLSVEGEN 8 

0590 OSLO 

 
 
 

    Dato: 06.04.2017  

Deres ref.:   Vår ref.: 201404526-18 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Tuva Iversen Høye   Arkivkode: 531 

 
Byggeplass: STØLSVEGEN 8 Eiendom: 86/178/0/0 
    
Tiltakshaver: VIDAR HANSEN BILLING Adresse: STØLSVEGEN 8, 0590 OSLO 
Søker: BOCKELIE BYGG AS Adresse: Forneburingen 11, 1360 FORNEBU 
Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Bruksendring 
 

Den reviderte tiltaksplanen for forurenset grunn er 
godkjent med vilkår - Stølsvegen 8 
Vedtaket gjelder for vårt saksnummer 201404526 - Bruksendring av kjeller til hybel. 

Viser til innsendt redegjørelse med egenerklæring om håndtering av forurensede 

gravemasser, datert 30.03.2017, og forenklet tiltaksplan for forurenset grunn, datert 

05.08.2014. Den reviderte tiltaksplanen datert 30.03.2017 er godkjent med vilkår. I tillegg til 

tiltakene beskrevet i tiltaksplanen, må dette gjennomføres:  

• Dere må levere alle overskuddsmasser til godkjent deponi for forurensede 

gravemasser. Alternativt kan dere ta minimum to prøver av massene og håndtere 

massene etter analyseresultatet. 

• Dere kan kun gjenbruke oppgravde gravemasser på egen eiendom. 

Vår vurdering av spesielle forhold i planen  

I redegjørelse datert 30.03.2017 forklarer dere at visuell kontroll av massene er gjennomført. Dere 

redegjør også for at det ikke lukter av massene. En visuell kontroll av massene er ikke 

tilfredsstillende undersøkelse for å avgjøre om massene er forurenset eller ikke. Enten må det tas 

prøver av massene som analyseres ved et akkreditert laboratorie, for å si om massene er 

forurenset eller ikke, alternativ må alle massene leveres som forurensede masser til godkjent 

deponi.  

Tiltakshavers ansvar 

Tiltakshaver er ansvarlig for at gravearbeidene utføres i henhold til dette vedtaket og 

forurensningsforskriften kapittel 2. Kommunens godkjenning fratar ikke tiltakshaver ansvaret for 

at tiltakene er tilstrekkelige i henhold til kravene i regelverket. 
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Dere må sende inn sluttrapport for forurenset grunn 

Når arbeidene er ferdige, må dere sende inn en sluttrapport for forurenset grunn til oss. 

Sluttrapporten skal beskrive hvordan planen er fulgt opp og hvordan de forurensede massene er 

håndtert. Dere må redegjøre for gravearbeidene og om dere har gjenbrukt oppgravde masser. 

Videre må dere legge ved kvitteringer fra mottakeren av massene. På kvitteringene må det stå 

hvilken type forurensning som er levert, hvor massene er levert, mengder og dato for levering.  

Hva skjer hvis det avdekkes avvik eller vi ikke får sluttdokumentasjon 

Vi kan ilegge tiltakshaveren tvangsmulkt dersom sluttdokumentasjonen ikke sendes til oss etter at 

arbeidene er ferdige, eller hvis vi avdekker at håndteringen av forurenset grunn er i strid med 

gjeldende krav. 

Før vi gir eventuell tvangsmulkt vil dere få varsel om at vi vurderer tvangsmulkt. For å unngå å 

betale tvangsmulkt må dere rette opp i forholdende etter at dere har fått varselet. 

Hva er tvangsmulkt? 

Tvangsmulkt er et virkemiddel vi kan bruke for å oppnå riktig håndtering av forurenset grunn, 

slik at det ytre miljø i størst mulig grad kan bli skånet for den miljøbelastning forurenset grunn 

kan medføre.  

Tvangsmulkt er et engangsbeløp eller en løpende dagmulkt som må betales til kommunen dersom 

det ulovlige forholdet ikke blir rettet. Eventuell tvangsmulkt gis etter forurensningsloven § 73. 

Relevant regelverk 

Kravene til håndtering av forurensning i grunnen er gitt i kapittel 9 i byggteknisk forskrift 

(TEK10) og forurensningsforskriften kapittel 2. Ansvaret som ligger under funksjonene som 

tiltakshaver og ansvarlig utførende er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 og 

byggesaksforskriften (SAK10) § 12-4 bokstav a).  

Følgende regelverk og dokumenter er også relevant: forurensningsloven, forurensningsforskriften, 

etatens vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, plan- og bygningsloven, 

byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift, tillatelser, gjeldende kontrollplaner og godkjente 

ansvarsretter.  

Vedtak 

Tiltaksplanen datert 30.03.2017 er godkjent med vilkår. I tillegg til tiltakene beskrevet i 

tiltaksplanen, må dette gjennomføres:  

• Dere må levere alle overskuddsmasser til godkjent deponi for forurensede gravemasser. 

Alternativt kan dere ta minimum to prøver av massene og håndtere massene etter 

analyseresultatet. 

• Dere kan kun gjenbruke oppgravde gravemasser på egen eiendom. 
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Dere kan klage på dette vedtaket 

Dere kan klage på vedtaket vårt. Fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider 

https://oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage for mer informasjon. 

 

Plan- og bygningsetaten 

teknisk fagavdeling 

enhet for avfall, vei, vann og refusjon 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 06.04.2017 av: 

 

Tuva Iversen Høye - saksbehandler 

Pål Granberg - enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

BOCKELIE BYGG AS, Forneburingen 11, 1360 FORNEBU, post@bockeliebygg.no 
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