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1. Innledning 

Aktsomhetskart for forurenset grunn i Lillehammer kommune omfatter lokaliteter med kjent 

eller potensiell grunnforurensning. Aktsomhetskartet er basert på opplysninger i den nasjonale 

grunnforurensningsdatabasen, historiske kilder om virksomheter og kommunens kjennskap til 

forurenset grunn gjennom tidligere bygge- og forurensningssaker. Hensikten med 

aktsomhetskartet er å kartfeste lokaliteter hvor det vil være nødvendig å ta hensyn til kjent 

eller mulig grunnforurensning i forbindelse med bygge- og gravearbeider.  

 

I tillegg til kjente og dokumenterte lokaliteter med grunnforurensning omfatter kartet 

lokaliteter hvor det har vært virksomheter som tilsier at det kan forekomme 

grunnforurensning. Virksomheter som verksteder, avfallsfyllinger, skytebaner, gartnerier, 

eldre industri og bensinstasjoner er eksempler på virksomheter som kan ha gitt opphav til 

forurenset grunn. På slike lokaliteter vil det i forbindelse med bygge- og gravearbeider kunne 

være nødvendig å gjennomføre prøvetaking og å følge opp forurenset grunn dersom det viser 

seg å være forekomster av forurensning. 

 

Aktsomhetskart for forurenset grunn er delt i tre kategorier: 

1. Lokaliteter med kjent grunnforurensning. Dette er lokaliteter som enten er 

dokumentert gjennom miljøundersøkelser og tiltaksplaner eller hvor det er kjent at 

eksisterende eller tidligere virksomhet har ført til forurenset grunn. 

2. Lokaliteter med mulig grunnforurensning. Dette er lokaliteter hvor eksisterende 

eller tidligere virksomhet gjør det sannsynlig at det kan forekomme 

grunnforurensning. 

3. Usikre lokaliteter. Dette er usikkert stedfestede lokaliteter eller lokaliteter hvor det 

ikke kan utelukkes at tidligere virksomhet kan ha ført til grunnforurensning. 

 

For de enkelte lokalitetene er det vurdert hvilke typer forurensninger som kan forventes å 

finnes på de ulike lokalitetene ut fra hvilke typer virksomheter som har foregått på stedet. 
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Figur 1. Lokaliteter er kategorisert i «Kjent», «Mulig» og «Usikker». 

 

2. Forurensningsforskriften 

Forurensingsforskriften kapittel 2 om bygging og graving i forurenset grunn gjelder ved 

terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, der 

hvor det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det 

er forurenset grunn. Regelverket skal sørge for at bygging og graving i forurenset grunn ikke 

fører til forurensning, og at det blir ryddet opp slik at eiendommen kan brukes til det planlagte 

formålet. Regelverket gjelder også for gravearbeider og terrenginngrep som ikke er 

søknadspliktig etter plan- og bygningslova. Det er kommunen som er myndighet i bygge- og 

gravesaker. For enkelte større og kjente grunnforurensninger er imidlertid Fylkesmannen 

myndighet.  

 

Etter forurensningsforskriften § 2-4 skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i 

området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er 

forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige 

undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. 

Undersøkelsene skal som minimum avklare om normverdier er overskredet. Dersom 

undersøkelsene viser at det er forurenset grunn kreves det ytterligere undersøkelser og 

vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og brukerinteresser og 

behov for tiltak. 

 

Krav til tiltak ved terrenginngrep i forurenset grunn følger av forurensningsforskriften § 2-5. 

Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for 

eiendommen ikke overskrides, og at anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av 

forurenset masse, ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller 

miljø. 
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Forurenset masse som ikke kan disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi 

eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. 

 

3. Bruk av aktsomhetskartet 

På eiendommer hvor det er kjent at det er grunnforurensning eller hvor det er grunn til å tro at 

det kan være grunnforurensning, må det i forbindelse med planlegging av bygge- og 

gravearbeider tas høyde for at det kan forekomme forurensede masser. Der det påvises 

grunnforurensning vil det bli stilt krav om tiltaksplan dersom bygge- og gravearbeider 

kommer i berøring med grunnforurensninger. 

 

Oversikten over lokaliteter med forurenset grunn eller potensielt forurenset grunn i 

Lillehammer er ikke uttømmende, og det må forventes at det også på andre eiendommer i 

kommunen kan påtreffes forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
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4. Oversikt over lokaliteter 
 



21.12.2016 

7 
 

 
Figur 2. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Nordre Ål. 
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Figur 3. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Sentrum og på Vingnes. 
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Figur 4. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter på Søre Ål. 
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Figur 5. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Øvre Ålsbygda. 
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Figur 6. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter ved Nordseter. 
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Figur 7. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter på Fåberg. 
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Figur 8. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Rudsbygd og på Jørstadmoen. 
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Figur 9. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Vingrom. 
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Figur 10. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter ved Hunderfossen. 
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Figur 11. Utsnitt fra aktsomhetskart forurenset grunn. Lokaliteter i Saksumsdalen. 
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id Navn Kommentar Kategori Type Omfang 

1 Strandtorget Tidligere kartongfabrikk, avfallsdeponi og utfyllinger. 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Kommunen er 
delegert myndighet i mindre saker som berører forurenset grunn 
i området. Ved bygge- og gravearbeider vil det i de aller fleste 
saker stilles krav om prøvetaking og tiltaksplan. 

Kjent Avfall, kvikksølv, 
bromerte 
flammehemmere 

Stort 

2 Lågen ved Strandtorget Forurensede sedimenter i tilknytning til tidligere kartongfabrikk. 
Usikker utstrekning. Se NIVA-rapport LNR 4435-2001 og NIVA-
rapport O-90052. Ved bygge- og gravearbeider stilles krav om 
prøvetaking og tiltaksplan. 

Kjent Kvikksølv, bromerte 
flammehemmere 

Stort 

3 Strandtorget N for Avfallsdeponi og utfyllinger. Ved bygge- og gravearbeider vil det i 
de fleste saker stilles krav om prøvetaking og tiltaksplan. 

Kjent Avfall Stort 

4 Mosodden N for Tidligere betongproduksjon. Utfylling mot Lågen. Ukjent innhold. 
Ved gravearbeider må en være oppmerksom på at deler av 
utfyllingen kan inneholde avfall eller urene masser. 

Mulig Ukjent Ukjent 

5 Dampsaga Tidligere trevarebedrift. Utfyllinger mot Mjøsa. Ukjent innhold. 
Ved gravearbeider må en være oppmerksom på at deler av 
utfyllingen kan inneholde avfall eller urene masser. 

Mulig Ukjent Ukjent 

6 Dampsaga tankanlegg Tidligere tankanlegg. Eiendom sanert, men restforurensning av 
olje påvist i forbindelse med gravearbeider i 2016 i nedkant av 
området. Ved bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom 
på at det i ytterkanter av området kan forekomme 
oljeforurensning  

Kjent Olje Middels 

7 Hovemoen nord Pistolskytebane. Ved bygge- og gravearbeider og omdisponering 
av område vil det være nødvendig med prøvetaking og tiltaksplan 
som sikrer at forurensede masser håndteres forsvarlig. 

Kjent Tungmetaller Middels 

8 Abbor-Akksjøen Tidligere militær skytebane. Sanert. Ved omdisponering må det 
vurderes oppfølgende prøvetaking. 

Kjent Tungmetaller Lite 

9 Flømyra Lerdueskytebane. Myrområde med forurensning fra blyhagl og 
lerduer. Avrenning til Skurva. Det bør vurderes prøvetaking av 
avrenning til Skurva. Ved omdisponering av område må det gjøres 
omfattende miljøundersøkelser og det vil bli krevd at det 
utarbeides tiltaksplan som sikrer at forurensede masser 

Kjent Tungmetaller, PAH Stort 
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håndteres forsvarlig.  

10 Skurvadalen Nedlagt skytebane. Sanert, men gjenværende 
tungmetallforurensning og med arealbruksrestriksjoner. Ved 
bygge- og gravearbeider vil det være nødvendig med prøvetaking 
og tiltaksplan for håndtering av masser. 

Kjent Tungmetaller Stort 

11 Burmavegen Skytebane Lillehammer jeger- og fiskerforening. Ved bygge- og 
gravearbeider og omdisponering av område vil det være 
nødvendig med prøvetaking og tiltaksplan som sikrer at 
forurensede masser håndteres forsvarlig. 

Mulig Tungmetaller Middels 

12 Mesnadalsarmen Verksted og tidligere industri. Ved gravearbeider må en være 
oppmerksom på at det kan forekomme forurenset grunn. 

Mulig Ukjent Ukjent 

13 Lunds bilopphoggeri Bilopphoggeri og tidligere avfallsdeponi. Miljøundersøkelser 
utført for avfallsdeponi. Prøvebrønner finnes i området. Ved 
bygge- og gravearbeider og omdisponering av område vil det 
være nødvendig med prøvetaking og utarbeidelse av tiltaksplan 
som sikrer forsvarlig håndtering av forurensede masser. 

Kjent Olje, tungmetaller, 
avfall, organiske 
miljøgifter 

Stort 

14 Pynten Tidligere tankanlegg. Sanert og bebygd med boliger, men med 
mulig gjenværende oljeforurensning i deler av området. 

Kjent Olje Middels 

15 Flåkålivegen Verksted. Ved gravearbeider må en være oppmerksom på at det 
kan forekomme forurenset grunn. 

Usikker Ukjent Ukjent 

16 Birkebeineren skistadion Skytebane skiskyting. Ved omdisponering av område må det 
sikres forsvarlig håndtering av forurensede masser. 

Kjent Tungmetaller Lite 

17 Bryggerigata - Storgata Bakgårdsmiljøer. Eldre virksomheter. Ved gravearbeider må en 
være oppmerksom på at det kan forekomme forurenset grunn. 
Prøvetaking av masser vil være nødvendig ved bygge- og 
gravearbeider 

Mulig Ukjent Ukjent 

18 Storgata 138 Tidligere bensinstasjon. Verksted. Oljetanker er sanert. Ved 
bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at 
oljeforurensning kan forekomme på deler av tomta. 

Mulig Olje Ukjent 

19 Uldvaren Eldre industribedrift. Ved gravearbeider må en være 
oppmerksom på at det kan forekomme forurenset grunn. 

Mulig Ukjent Ukjent 

20 Saksheim skole Avfallsfylling. Usikker beliggenhet. Ved gravearbeider må en være 
oppmerksom på at det kan forekomme forurenset grunn i form 

Usikker Avfall Ukjent 
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av nedgravd avfall. 

21 Storgata 164 Tidligere bensinstasjon. Ved bygge- og gravearbeider vil det være 
nødvendig med prøvetaking og eventuell tiltaksplan. 

Mulig Olje Ukjent 

21 Thomas Jørstads veg Tidligere betongproduksjon, utfylling og annen virksomhet. Ved 
gravearbeider må en være oppmerksom på at det kan 
forekomme forurenset grunn. 

Mulig Ukjent Ukjent 

22 Ellingsbergvegen 91 Skrothandler, opphugging av campingvogner og annet materiell. 
Ved bygge- og gravearbeider vil det være nødvendig med 
prøvetaking for å avklare om det finnes forurensede masser. 

Mulig Ukjent Middels 

23 Nordsetervegen 478 Tidligere bensinstasjon. Oljeforurensning påvist. 
Miljøundersøkelser i 2014. 

Kjent Olje Middels 

24 Storgata 170 Tidligere bilforretning og verksted. Forurensede masser på deler 
av tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

25 Moen planteskole Tidligere gartneri og planteskole. Området er omdisponert til 
boligformål. 

Usikker Pesticider Ukjent 

26 Hovemoen Hovedarsenalet. Militær aktivitet 2. verdenskrig. Mulige 
avfallsfyllinger. Ukjent beliggenhet. Kontakt Forsvarsbygg for mer 
info. 

Usikker Avfall, ukjent Ukjent 

27 Fjellrast Tidligere drivstoffpumper. Oljeforurensning kan ikke utelukkes. 
Ved bygge- og gravearbeider vil det bære behov for 
miljøundersøkelser. 

Mulig Olje Ukjent 

28 Gudbrandsdalsvegen 194 Bensinstasjon. Sanert i forbindelse med omdisponering. Ved 
bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at det kan 
forekomme forurenset grunn. 

Mulig Olje Lite 

29 Vingnes båthavn Småbåthavn. Det kan ha foregått noe puss av båter på land. 
Dette kan ha bidratt til at det stedvis kan forekomme forurensede 
masser. Ved bygge- og gravearbeider vil det være behov for 
prøvetaking for å avklare om det finnes forurensede masser. 

Mulig Ukjent Lite 

30 Sandbakken Tidligere kloakkrenseanlegg. Slamdammer/deponi med 
arealbruksrestriksjoner. 

Kjent Kloakkslam Middels 

31 Biblioteket Tidligere bensinstasjon. Sanert i forbindelse med omdisponering. 
Ved bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at det 
kan forekomme oljeforurenset grunn i ytterkant av området. 

Kjent Olje Sanert 
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32 Flåkålivegen N for Skytebane. Ved bygge- og gravearbeider og omdisponering av 
område vil det være nødvendig med prøvetaking og tiltaksplan 
som sikrer at forurensede masser håndteres forsvarlig. 

Kjent Tungmetaller Ukjent 

33 Hagevegen 13 Utfylling, verkstedvirksomhet, lagring av materiell. Lettere 
forurensede masser påvist. Ved bygge- og gravearbeider vil det 
være behov for prøvetaking for å avklare om det finnes 
forurensede masser. 

Mulig Ukjent Ukjent 

35 Industrigata 24 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

36 Hansbakken Tidligere vaskeri. Eldre virksomhet, lagring av materiell. 
Forurensede masser på deler av tomta rundt vaskeriet kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

37 Fremstadvegen Tidligere glassproduksjon. Avfall fra glassproduksjon kan 
forekomme. 

Usikker Ukjent Lite 

38 Vingrom Verksteder, lagring av materiell. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

39 Gudbrandsdalsvegen 198 Bensinstasjon. Forurensning fra oljetanker, påfylling og 
vaskeplass mulig. Trolig tidligere verksted på nedsiden av 
bygning. Ved bygge- og gravearbeider vil det være behov for 
prøvetaking for å avklare om det finnes forurensede masser. 

Mulig Olje Ukjent 

40 Industrigata 56 Lagring av materiell, annen virksomhet. Mulig Ukjent Ukjent 

41 Storgata 161 Eldre næringsvirksomhet, verksted. Mulig Ukjent Ukjent 

42 Fåberg stasjon Stasjonsområde, lagring av materiell. Ved bygge- og 
gravearbeider vil det være behov for prøvetaking for å avklare om 
det finnes forurensede masser. 

Mulig Ukjent Ukjent 

43 Industrigata 26 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

44 Vingnes Tidligere garveri ved Svaneredet. Usikker utstrekning på område. 
Mulige utfyllinger (avfall/forurensede masser/brannruiner) øst 
for Svaneredet. Ved bygge- og gravearbeider vil det være 
nødvendig med prøvetaking. 

Mulig Ukjent Ukjent 

45 Elvefaret Tidligere virksomhet, verksted. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 
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46 Fåberg NV Gammel utfylling/fyllplass med ukjent innhold eller opphav. Ved 
bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at det kan 
forekomme forurenset grunn. 

Mulig Avfall Ukjent 

47 Elvefaret Tidligere skifabrikk. Forurensede masser på deler av tomta kan 
ikke utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

48 Hamarvegen 231 Tidligere bensinstasjon. Forurensede masser på deler av tomta 
kan ikke utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

49 Hamarvegen 75 Bensinstasjon. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

50 Paul A. Owrensveg 45 Tidligere drivstoffpumper. Forurensede masser på deler av tomta 
kan ikke utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

51 Løkkegata 7-11 Tidligere virksomhet. Forurensede masser på deler av tomta kan 
ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

52 Industrigata 62 Lagerplass for materiell, oppstilling av kjøretøyer, verksted. 
Forurensede masser på deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

53 Husemoen Tidligere militær skytebane. Sanert men med 
arealbruksrestriksjoner. Ved bygge- og gravearbeider 
omdisponering vil det være behov for oppfølgende 
miljøundersøkelser og eventuelle tiltak. 

Kjent Tungmetaller Middels 

54 Løkkegata 126 Eldre virksomhet. Nedgravd avfall påvist i forbindelse med 
gravearbeider. Ved bygge- og gravearbeider må en være 
oppmerksom på at det kan forekomme forurenset grunn. 

Mulig Avfall Ukjent 

55 Moavegen 44 Tidligere tankanlegg. Sanert i forbindelse med omdisponering. 
Området er i utgangspunktet friskmeldt, men restforurensning 
kan ikke utelukkes. 

Kjent Olje Sanert 

56 Jørstadmoen Verksteder i militærleir. Kontakt Forsvarsbygg for mer info. Mulig Ukjent Ukjent 

57 Skibladnerbrygga - 
Thorstadbrygga 

Tidligere virksomhet. Lagerplass for materiell i forbindelse med 
eldre båttrafikk på Mjøsa. Usikker utstrekning. På Kopperberget 
ble det blant annet lagret malm fra gruver i Espedalen (usikker 
lokalisering). Dette området er trolig omdisponert til boliger. 

Usikker Ukjent, tungmetaller Ukjent 

58 Åretta v/ Høstmælingen Gammel avfallsfylling i skråning mot Åretta. Kjent Avfall Lite 

59 Hagevegen 15 Verksted. Oljeforurensning i forbindelse med oljeutskiller. Ved 
bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at det kan 

Mulig Olje Ukjent 
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forekomme forurenset grunn. 

60 Mosoddvegen-Moavegen Tidligere virksomhet, lagerplass. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

61 Randgård Tanker for fyringsolje. Oljeforurensninger kan ikke utelukkes. Ved 
bygge- og gravearbeider vil det være behov for prøvetaking. 

Mulig Olje Ukjent 

62 Skogenhallen Ø for Avfallsfylling. Usikker beliggenhet. Ved bygge- og gravearbeider 
må en være oppmerksom på at det kan forekomme forurenset 
grunn i form av nedgravd avfall. 

Usikker Avfall Ukjent 

63 Sørsvevegen S for Tidligere bilopphoggeri, lagerplass for materiell. Ved bygge- og 
gravearbeider må en være oppmerksom på at det kan 
forekomme forurenset grunn. 

Mulig Ukjent Ukjent 

64 Moavegen 31-33 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

65 Gausdalsvegen 442 Tidligere bensinstasjon. Tanker er sanert. Forurensede masser på 
deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

66 Lågen radiator Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

67 Industrigata 22 Vaskeri. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

68 Smestadmoen Tidligere militærleir. Tidligere skytebane med usikker 
beliggenhet. Området omdisponert. 

Usikker Tungmetaller Ukjent 

69 Jørstadmoen Skytebane. Kontakt Forsvarsbygg for mer info. Kjent Tungmetaller Ukjent 

70 Storgata S for Løkkegata Tidligere bensinstasjon. Bensinstasjontomt sanert i forbindelse 
med utbygging, men trolig gjenværende oljeforurensning i 
Storgata. 

Kjent Olje Middels 

71 Løkkegata - Nordre gate Tidligere gartneri. Området er omdisponert. Ved bygge- og 
gravearbeider vil det være behov for prøvetaking. 

Mulig Pesticider Ukjent 

72 Paul A. Owrensveg Tidligere grustak. Utfylling av masser, avfallsrester, lagring av 
materiell. Ved bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom 
på at det kan forekomme forurenset grunn form av urene masser 
og nedgravd avfall. 

Mulig Avfall, annet Ukjent 

73 Nysæterhøgda Tidligere slamdeponi (kloakkslam). Kjent Kloakkslam Lite 
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74 Gudbrandsdalsvegen 187 Bensinstasjon og verksted. Forurensede masser på deler av tomta 
kan ikke utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

75 Kirkegata 52 Bensinstasjon og verksted. Forurensede masser på deler av tomta 
kan ikke utelukkes. 

Mulig Olje Ukjent 

76 Jørstadmoen Verksteder, avfallsfyllinger. Usikker beliggenhet. Kontakt 
Forsvarsbygg for mer info. 

Usikker Avfall, ukjent Ukjent 

77 Roverudmyra Avfallsdeponi Kjent Avfall Stort 

78 Lagervegen 5 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

79 Moshølen Ø for Snødeponi. Miljøundersøkelser gjennomført i 2015. Lettere 
forurensede masser kan forekomme. 

Kjent Tungmetaller Lite 

80 Lurhaugen Eldre virksomheter. Vestre deler av området er omdisponert. 
Forurensede masser på deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

81 Lilletorget Tidligere bensinstasjon og annen virksomhet. Forurensede 
masser på deler av tomta kan ikke utelukkes. I forbindelse med 
bygge- og gravearbeider vil det være nødvendig med prøvetaking 
for å avklare om det forekommer forurenset grunn. 

Mulig Olje, ukjent Ukjent 

82 Moavegen 35 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

83 Sandbakken SV for Gammel fyllplass med ukjent innhold. Brukt som massedeponi for 
rene masser i nyere tid.  

Mulig Avfall Ukjent 

84 Åretta Gammel industriell produksjon (fyrstikkfabrikk). Usikker 
lokalisering. 

Usikker Ukjent Lite 

85 Hovemoen Utfylling, lagring av materiell. Forurensede masser eller avfall på 
deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Avfall, ukjent Middels 

86 Fåberggata - Gausdalsgata Tidligere gartnerivirksomhet. Sanert i forbindelse med 
omdisponering av arealer. 

Kjent Pesticider Middels 

87 Industrigata 20 Verksted, biloppstilling, eldre aktivitet. Forurensede masser på 
deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

88 Vingrom Nedgravd avfall påvist i forbindelse med gravearbeider i 2015. 
Ved bygge- og gravearbeider må en være oppmerksom på at det 
kan forekomme forurenset grunn form av urene masser og 
nedgravd avfall. 

Kjent Avfall Ukjent 
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90 Hammersengflåa Lagring av materiell. Forurensede masser på deler av tomta kan 
ikke utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

91 Gudbrandsdalsvegen 199-203 Tidligere verksted. Gammel drivstoffpumpe? Forurensede masser 
på deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Ukjent Ukjent 

92 Søre Ål skole Oljelekkasje fra nedgravd oljetank. Ved bygge- og gravearbeider 
må en være oppmerksom på at det kan forekomme forurenset 
grunn. 

Kjent Olje Middels 

93 Stasjonsvegen Tidligere verksted og oppstillingsplass for kjøretøyer. Gamle 
drivstoffpumper. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

94 Industrigata 37 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

95 Sorgendalsvegen Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

97 Industrigata 54 Verksted. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

98 Gudbrandsdalsvegen 190 Tidligere bensinstasjon, samt tidligere tank i friluft nedenfor 
bensinstasjon. Forurensede masser på deler av tomta kan ikke 
utelukkes. Ved bygge- og gravearbeider vil det være nødvendig 
med prøvetaking for å avklare forekomst av forurenset grunn. 

Mulig Olje Ukjent 

99 Strandtorget sør Forurensede sedimenter overdekket med masser. Kjent Kvikksølv, bromerte 
flammehemmere 

Stort 

100 Skjelleruddalen Tidligere avfallsfylling. Usikker plassering/utbredelse. Område 
omdisponert til boliger. Forurensede masser/avfall i deler av 
området kan ikke utelukkes. 

Mulig Avfall Ukjent 

101 Industrigata 35 Tidligere virksomhet, lager. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Mulig Ukjent Ukjent 

102 Maihaugen Skytebane omkring år 1900. Usikker beliggenhet Usikker Tungmetaller Ukjent 

104 Neverfjell hotell Oljeforurensning fra oljetank ved hotell. Delvis sanert. 
Forurensede masser på deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Kjent Olje Ukjent 

105 Storgata 107 Gammel bensinstasjon. Oljeforurensning kan ikke utelukkes. Usikker Olje Ukjent 

106 Landbruksvegen 1 Tidligere meieri. Oljelekkasje fra oljetank. Forurensede masser på 
deler av tomta kan ikke utelukkes. Ved bygge- og gravearbeider 

Kjent Olje Middels 
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vil det være nødvendig med prøvetaking for å avklare forekomst 
av forurenset grunn. 

107 Røyslivegen Bensinstasjon av nyere dato. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Olje Ukjent 

108 Vingnes Bensinstasjon av nyere dato (ca. 1985). Forurensede masser på 
deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Olje Ukjent 

109 Sannom Bensinstasjon av nyere dato. Forurensede masser på deler av 
tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Olje Ukjent 

110 Jørstadmovegen 639-641 Verksted, lagring av materiell. Tidligere drivstoffpumper? 
Forurensede masser på deler av tomta kan ikke utelukkes. 

Usikker Olje, ukjent Ukjent 

111 Jørstadmoen Drivstoffpumper. Tanker sanert (delvis?). Ved bygge- og 
gravearbeider vil det være nødvendig med prøvetaking for å 
avklare forekomst av forurenset grunn.  

Mulig Olje Ukjent 

112 Storgata 1 Tidligere bensinstasjon. Tomta er omdisponert. Ingen 
opplysninger om eventuell oljeforurensning finnes. 

Usikker Olje Ukjent 

113 Storgata 2 Rivningsavfall fra Oppland turisthotell. Urene masser med rester 
av fliser/betong fra badebasseng mm. kan forekomme. 
Prøvetaking mhp. PCB kan være nødvendig. 

Usikker Avfall Ukjent 

114 Øyreselva Gammel avfallsfylling i skråning mot Øyreselva. Usikker 
utstrekning og plassering. 

Usikker  Avfall Lite 

 


