
SKI: Et av de viktigste friluftsområdene for Oppegård og  Ski,
badeplassen Tussetjern, er kraftig forurenset av ni trogen etter at
det er sprengt ut 900 000 kubikk stein på næringsom rådet
Fugleåsen. Nå er politiet koblet inn i saken.

Virksomhetsleder for plan- byggesak og geodata i Ski kommune,

Oddmund Arntsberg, bekrefter overfor ØB at det er selve forholdet som

er anmeldt, ikke et bestemt firma.

Drikkevann
Prøver som er tatt før utbyggingen og prøver som er tatt gjennom hele

2012 av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) fra mai til oktober, viser

at det har blitt målt svært høye mengder totalnitrogen i Tussetjern. Ifølge

rapporten er innholdet av nitrogenverdi fra vannet blitt tre ganger så stor

i løpet av to eller tre år.

Området som er forurenset ligger innenfor nedbørsfe ltet til
Gjersjøen, som er drikkevannskilde for innbyggere i  Oppegård og
Ås. Fugleåsen næringsområde drenerer til Vevelstadb ekken, og
Vevelstadbekken renner ut i Tussetjern, som renner videre til
Gjersjøen.

"Ski kommune tar denne hendelsen meget alvorlig og følger situasjonen
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nøye," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Vannkvaliteten forringet
Den massive forurensingen er knyttet til utbygging oppstrøms for
Tussetjern. Det har ifølge kommunen runnet ut store  mengder
nitrogen både i Vevelstadbekken og Tussebekken og i  Tussetjern.

"Forurensingen har ført til at vannkvaliteten i Tussetjern er blitt forringet.

Dette vil ikke endre bruken for befolkningen slik situasjonen er nå, men

det gjør tjernet sårbart for ytterligere påvirkning", opplyser kommunen.

Ifølge kommunen har det blitt utført forebyggende tiltak under

anleggsarbeidet for å hindre avrenning til vannområdet, men dette har
ikke vært nok.

Det er på nåværende tidspunkt ingen tiltak som kan settes i gang
for å bedre situasjonen.

"Forhåpentligvis vil naturlige renseprosesser i vannområdet rette opp

situasjonen".
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