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Sak; Bygging av boliger ved og på deponier

Norges Miljøvernforbund(NMF) anmoder statsråden om  at det 
nedlegges et nasjonalt forbud mot bygging av boliger ved eller på 
nedlagte avfallsdeponier.
Dette som en konsekvens at de alvorlige helse og miljøeffektene som er
dokumentert ved Brånåsen avfallsdeponi.

Det vises til brev som Miljøverndepartementet har fått tilsendt datert den 6 . mars 2018 der
vi tar opp en rekke problemstillinger knyttet til nedlagte deponier i Norge. 

Det er nå oppstått en situasjon der det er uklarhet rundt hvorvidt det er forsvarlig å bygge 
ved nedlagte deponier. Det er og en usikkerhet knyttet til hva en del av deponiene 
inneholder av gifter/stoffer. Det er fylkesmennene som idag har ansvar for tilsyn med 
deponiene i sitt fylke. Norges Miljøvernforbund mistenker den samme etat for ikke ha full 
kontroll på deponiene som er nedlagte hverken mtp utslipp eller hva de inneholder.



Det er nå planlagte byggeprosjekter på eller ved tidligere deponier som vil måtte ta en time
out inntil det er dokumentert hva deponiet inneholder. NMF mener dette vil skape mange 
situasjoner der over fladiske undersøkelse kan gi en tillatelse til videre bygging med stor 
risiko for at både utbygger og kjøpere av boliger kan komme i en situasjon tilsvarende den 
på Brånåsen.

For å unngå at det oppstår flere «Brånåsen» saker i fremtiden vil NMF anmode den 
ansvarlige statdården om å nedlegge et nasjonalt forbud mot bygging på eller ved 
nedlagte deponier slik situasjonen er idag. Dette blir å følge opp det initativ som ble 
tatt i vinter der statsråden måtte svare på spørsmål vedrørende regelverk mtp 
bygging på eller ved deponi.

Ukjente mengder farlig avfall i deponier som er nedlagt
Brånåsendeponiet er ett eksempel på hvordan en kommune ikke har kontroll på sitt eget nedlagte 
deponi og hva dette inneholder av farlig avfall. Det er under vinteren 2018 sannsynliggjort at det 
inneholder ukjent antall tønner med kjemisk avfall fra industri bl.a. Lokalt på Romerike. Det er fra 
tidligere av kjent at det inneholder bilvrak som ikke er tømt for olje eller bensin. Videre inneholder 
det sterkt forurenset slam.

Det er god grunn til å anta at Brånåsen saken ikke er unik i Norge.NMF mener regjeringen og 
ansvarlig statsråd må ta ett føre var hensyn og vurdere nedlegge byggeforbud umiddelbart ved og 
på deponier. Dette forbudet må ta opp i seg bla den kunnskap og de erfaringer en nå har fra 
Skedsmo der en operer med gode buffersoner ifht å unngå eksponering av gasser fra deponi mot 
mennesker og boliger.
 

Sanerte deponiområder i Norge har en stor verdi

I brevet vårt til Miljøverndepartementet av 6 mars påpeker vi også forhold rundt bruken av område 
tilstøtende nedlagte deponier. NMF ser store økonomiske og samfunnsmessige fordeler med mer 
kunnskap om deponiene, hva de inneholder av avfall og fjerning av den delen av deponiet som 
medfører forurensing av grunnvann, utlsipp av gasser og lukt som er helseskadelige. Dette med 
tanke på bruken av områdene som er tilstøtende og ikke minst bruken av sanerte områder. Bla til 
boligformål. Derfor bør et nasjonalt forbud følges opp med gjennomføring av de tiltak vi ber om i 
brevet av 6 mars 2018.
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