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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Klima  og Miljøavd. 

Postboks 8111 Dep. 

0032 Oslo.        Oppegård, 17. august 2015. 

 

 

 

Vedr. forurensing av Gjersjøvassdraget. 

 

Oppegård Vel har i en årrekke sett det nødvendig å følge opp forurensingsproblemer 

vedr. tilsig til Gjersjøen, som i dag er drikkevannskilde til 40.000 mennesker i Ås og 

Oppegård kommuner. Vi har sett at en rekke deponier i Ski, ÅS og Oppegård kommuner er 

opprettet med til dels giftige avfall. Deponi-innehaverne har i de fleste tilfeller fått til dels 

kraftige advarsler uten at det har fått konsekvenser. Vi ser alvorlig på framtidsutsiktene for 

forurensing av Gjersjøvassdraget. I 2012 sendte vi en bekymringsmelding til 

Miljødirektoratet, hvor vi påpekte alvorlig forurensing av bekker med tilknytning til 

Gjersjøen. Denne ble behandlet i MD og videresendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

I ettertid ser vi at det er foretatt undersøkelser av bl.a. PURA, som viser at tilsig til bekker til 

Gjersjøen ikke har noen vesentlig økning av forurensinger. Målingene ser ut til å gjelde kun 

fosfor og nitrater. Vi har på eget initiativ foretatt målinger av Greverudbekken i Oppegård og 

fant fort ut at konduktiviteten i vannmengden lå langt over anbefalte verdier. Videre ble det 

målt innhold av metaller. Jern, aluminium og mangan lå vesentlig over "normale" verdier. 

Det ble foretatt 4 målepunkter med start fra Taraldrud-deponiet. Målinger ved starten viste 

kraftige forurensinger. Målinger av metaller viste en nedgang jo nærmere vi kom Gjersjøen. 

Vi spør oss; hvor forsvinner da mengden? Vi antar at disse avleires i tjern og i elveleiet. 

Spørsmålet er hvor lenge det går før råvannskilden Gjersjøen får tilsiget for fullt. 

 

For befolkningen som ferdes i nedstrømsområdet til Gjersjøen er det viktig å bli kjent med 

hva de skal forholde seg, som for eksempel: 

 Kan vannet i bekkene drikkes urenset? 

 Kan fiskene spises? 

 Kan ferdsel i området foregå uten fare? 

 

I området ligger det en rekke tjern som er meget forurenset. I stadige flere artikler i media ser 

vi at det advares mot å spise fisk fra området pga. akkumulert kvikksølv, bl.a. fra 

Kolbotnvannet og, Årungen. Selv-ammende kvinner bør redusere bruk av fisk fra Oslofjorden 

da akkumulering av kvikksølv stadig øker i stasjonære fiskearter. 

Vi oppfordrer også Fylkesmannen til å sette søkelyset på flg. forurensingsproblemer som er 

oppstått etter vår bekymringsmelding fra 2012: 

 

Taraldrudfeltet: 

 

Dumping av alunskifer er jo velkjent og det skal være igangsatt planer om å behandle de 

forurensede massene. Da E6 ble bygget ble et vesentlig masseuttak fra bygging av 

regjeringsbygget benyttet som underlag. Det ble foretatt deponeringer  på begge sider av E6, 
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hvor kun det kjente Taraldrudfeltet er 

tatt frem som alunskiferdeponi. 

Rapporter og avisutklipp har florert 

mht til den alvorlige deponeringen i 

2005 med utskilling av radioaktivitet 

og tungmetaller. Problemene her er 

enda ikke løst etter 10 års forurensing. 

På motsatt side av E6- øst mot Kloppa 

og Assurtjern finnes et deponi som er 

større enn Taraldrudfeltet. Det er også 

deponert skifer her. Utskilling av jern, 

som sannsynliggjør utskilling av syre, 

er like høy som ved Taraldrudfeltet. 

Ved telefonisk forespørsler til Statens 

Strålevern og Ski Kommune ble det 

antydet at de ikke hadde noen 

indikasjoner om deponering av 

alunskifer og at de ikke hadde de fått 

noen henvendelser om dette. Vi ser det 

som meget sannsynlig at slik 

deponering er foretatt, da 

forurensingene er svært like. I en 

rapport fra 2009 ble det bekreftet at det 

skjer utfelling av jern. Etter denne 

rapporten er alt stille. Hva skjer i 

ettertid? Vi henstiller til Fylkesmannen om at målinger mht. til alunskifer foretas også 

fra dette deponiet. Ingen kan vel ta sjansen på at dette ikke finnes. Sannsynligheten for at 

så er tilfelle er stor.  

I forbindelse med Åsland Næringspark Eiendom AS planer om utvikling av området må 

målinger være unnagjort. Fjerning/sikring av alunskifer er kostbart. Siden alunskiferen 

kommer fra bygging av Regjeringsbygget, må midler fra det offentlige bevilges. 

 

Nøstvedtdeponiene: 

 

Vi har registrert at deponering av masse til jorddeponiet ligger langt over hva som er godkjent 

av offentlige myndigheter. I rapporter utferdiget av innehaver Juell rettferdiggjøres deponiene 

samt at de er "rene". I desember 2012 mottok vi en målingsrapport med tilsig til Nøstvedt sør, 

som angir vesentlige høye verdier av metaller, og som lå langt over "normale verdier". I 

desember 2014 ble det observert et stort deponi av skifer. Bl.a. ble deponeringen benyttet til å 

anlegge veier i området nord mot Gjersjøen. Vi har ingen indikasjon på hvilken type skifer 

dette er. Vi går ut fra at det er svartskifer og ikke alunskifer, men det er fremkommet 

opplysninger om at svartskifer i store mengder kan forurense.  

 

I en behandling i Oslo Kommunes Plan og Bygningsetat 25/6 2014 om uttak og levering av 

forurenset masse fra Nedre Vollgt. Fremgår det at håndteringen ikke er utført i henhold til 

kravene som ble stilt. Brevet er sendt til behandling i Ås Kommune hvor det er tatt til 

etterretning. Vi antar at dette omhandler deponeringen av skiferen. Vi spør oss; hva skjer her - 

er deponiet undersøkt? 

 

Taraldrudfeltet. Øverst til høyre en del av Kloppa-tjernet. Området 

innrammet med blått er avrenningsdam og det kjente alunskiferdeponiet. 

Mye tyder på at det er et tilsvarende deponi på motsatt side av E6. 
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Oppegård Vel har ingen kompetanse til å vurdere hvilke innvirkning gifter og utslipp har for 

vannkvaliteten, som kommer nedstrøms til Gjersjøen. Resultater av dette bør kommende 

generasjoner få vite. Det vi imidlertid observerer er at opplysninger vedr. deponiene holdes 

tilbake, og at  faremomenter ikke blir vurdert tilstrekkelige. Mangel på likvider og 

kompetanse i kommunene kan være en årsak, men kan ikke være en unnskyldning for å 

unnlate å følge retningslinjer av forurensing. I vårt distrikt har tiltak for begrensning av 

forurensing til Gjersjøen, etter vår vurdering, ikke vært behandlet korrekt. Stadige nye 

prosjekter settes i gang. Overtredelser blir oppdaget og kritisert, men etter en tid blir de "lagt i 

skuffen". I tillegg til ovennevnte prosjekter kan nevnes: 

 Gjenfylling av Assurdalen 

 Forurensing ved utbygging av Bøhleråsen/Fuglåsen.  Politianmeldt, men henlagt. 

 Ski kommunes endring av avløp fra deponiet – Paddetjern. Egentlig avrenning mot 

Langenvannet. 

 

Vi mener at Fylkesmannen må være rette instans for vårt brev og at det bør resultere i en mer  

og bedre kontroll av deponiene.. De innehavere vi har hatt kontakt med, oppgir at alt som 

deponeres kontrolleres og loggføres. Målinger foretas av innehaver og kontroller foretas av de 

samme personer. Da må det bære galt av sted. Stortinget bevilger enorme beløp hvert år til 

klima- og forurensinger i utlandet, applaudert av de store miljøorganisasjonene. Et fåtall bryr 

seg om "bakgården" vår, som blir mer og mer forurenset.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en stor utfordring. Vi ber om at Fylkesmannen tar grep 

i den utviklingen, som vi mener er på gang. Særlig utviklingen ved deponiene v/E6 og ved 

Nøstvedt gård må følges opp. 

 

Med vennlig hilsen 

For Oppegård Vel 

 

      

Jan Erik Hokholt 

 

 

Kontakt: Jan Erik Hokholt E-mail: jaer-hok@online.no 

Mobil: +47 41462162 

 

Kopi:  

Oppegård kommune v/Ordfører Ildri Eidem Løvaas 

Ski kommune v/Ordfører Anne Kristine Linnestad 

Ås Kommune v/Ordfører Johan Alnes 

Klima og Miljødepartementet v/statsråd Trine Sundtoft 

PURA  v/prosjektleder Anita Borge. 

http://www.oppegardvel.no/
mailto:post@oppegardvel.no

