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Sak; Avsluttede avfallsdeponier i Norge og eksisterende avfallsdeponier
med utgangspunkt i saken Brånåsendeponi og sanering av dette

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at Miljøverndepartementet og 
Miljødirektoratet 

1. utarbeider en strategiplan for å dokumentere nedlagte avfallsdeponier 
med en sentralt opprettet tiltaksliste mot forurensning og plan for 
eventuell nødvendig sanering 

2. Gjør Brånåsen avfalldeponi til pilotprosjekt for sanering via statlig 
del finansiering, minimum 80%, i samarbeid med den ansvarlige eier av 
deponiet, Skedsmo kommune.

Videre kreves det at avslutning av deponier i drift forutsetter en kartlegging 
av innhold og fjerning av giftige stoffer samt innføring av tilstrekkelig 
oppsamling av avrenning før tildekking.



Det vises til samtale med Miljødirektoratet ved seksjonsleder grunnforurensning idag den 
6 mars 2018. Statssekretær Atle Hamar i miljøverndepartementet er orientert om 
saken.

Norges Miljøvernforbund(NMF) ser det som viktig nå å utnytte det moment 
som er oppstått rundt Brånåsen saken og helsefare til å få sentrale 
miljømyndigheter på banen. NMF mener Brånåsen-deponiet må fjernes/ 
saneres og at en fortløpende prosess må igangsettes der og enighet om 
finansiering må avklares. NMF mener staten må ta minimum 80% av 
kostnadene for at det skal være realisme i prosjektet med sanering.

Bakgrunn
Miljøvernforbundet har i brev av 6 februar 2018( se vedlegg) til Skedsmo kommune krev at
kommunen sterkt vurderer sanering av deponiet av hensyn til beboere på og ved og den 
helseskade de allerede er påført. 26 februar 2018 politianmeldte Miljøvernforbundet 
Skedsmo kommune for diverse lovbrudd( se vedlegg). 

Senere har Miljødirektoratet sammen med Multiconsult grovregnet kostnader(www.nrk.no) 
på sanering til ca. en milliard. NMF mener dette beløpet kan diskuteres avhengig av 
løsning.NMF er kjent med at nevnte konsulentselskap skal levere en rapport ila mars til 
kommunen.

Det er fylkesmennene ved miljøvernavdelingen som idag fører tilsyn med deponier i sitt
fylke. Det er videre slik at disse avdelingene ikke har kjennskap til hva deponiene i sitt 
fylke inneholder av miljøskadelige stoffer og nedbrytingen av disse.

Norske avfallsdeponier og sentrale miljømyndigheter samt politisk nivå har alt for lenge, i 
mange tiår, brukt ut av     syne ut av sinn strategien i fht vårt avfall og deponering av dette.
Derfor har en fått tildekking,ofte med dårlig resultat. Et eksempel er Kollevågen på Askøy 
utenfor Bergen der gammelt deponiavfall gjentagende  kommer til over flaten igjen etter 
tildekking.

Avfallsdeponiene i Norge er ofte etablert i ett tidsrom da kontrollen med hva som ble 
deponert var svært mangelfull og at en da idag opplever å ikke vite hva som eksakt 
befinner seg i grunnen. Dette er i seg selv en grunn til å undersøke mer av hensyn til 
fremtidige generasjoner samt faktisk også disponering av områdene tilstøtende deponiene
i fremtiden. 
Det er god grunn til å si at den svikten som lå til grunn fra kommuner og senere 
fylkesmenn og sentrale myndigheter i etableringen av deponier historisk sett er blitt tatt 
videre i dagens håndtering av temaet fra Miljødirektoratet sin side. Det finnes etter 
det Norges Miljøvernforbund erfarer ikke noen ambisjoner om å gjøre noe radikalt med 
deponiene i Norge utover at fylkesmennene gjør sitt beste for å føre ett minimumstilsyn 
med deponiene. Det finnes med andre ord ikke noen strategi fra Miljødirektoratet sin side 
hverken på det å få en bedre oversikt over innholdet i deponiet eller på hva en bør gjøre 
før ett deponi avsluttes i form av dokumentasjon.

Norges Miljøvernforbund(NMF) på avfall,deponi 
Miljøvernforbundert har jobbet tungt faglig på avfall siden stiftelsen i 1993 både ifht økt 
grad av kildesortering,egne løsninger for bedrift skole og anlegg, egen avfallsplan for 
Bergen med egen deponiløsning i fjell(1996), mot brenning av avfall og saker rundt ulovlig 
deponi for farlig avfall. Det siste er Mjelstad deponi på Osterøy ett eksempel på og det 
faktum at eier BIR ble bøtelagt med 19,1 millioner kroner bl.a  på bakgrunn av en 
anmeldelse fra NMF.
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