
Oppfølging av Bokerøya avfallsdeponi

Bilde fra utbygging på Bokerøyveien 2 i mars 2020. 



Bokerøya avfallsdeponi

• Forurensning avdekket i 2019 ved prøvetaking 
og graving ved anlegging av ny vei/ gang- og 
sykkelvei ut til Bokerøya. 

• Noe avfall ble synlig i grøften som ble gravd ut.

• Rød jern-/manganutfelling farget 
grøftevannet, som kan være tegn på avfall i 
bakken.  

• Ble kjent at det ligger et gammelt 
avfallsdeponi for husholdningsavfall på 
området, nedlagt for rundt 30 år siden. 

Bilde/kart fra rapport av 24. mai 2019 etter miljøtekniske 
grunnundersøkelser langs veien. Golder Associates AS 2019. 



Retning Svelvik/Drammen

Areal med 
deponimasser
(uklar avgrensning)

Knemstranda (badeplass)

Grunnane naturreservat

Område med fyllmasser, 
også avfall. Gjort 
mulighetsstudie her.

Oversikt over området

Bokerøyveien, der det ble gravd.



Hva er gjort? 

• Prøvetaking av vann i grøften, først innledende, så 
oppfølgende prøver. 

• Viste forhøyede nivåer av tungmetaller (arsen, kobber, 
nikkel, bly og sink), samt noen tjærestoffer (såkalte PAH; 
polyaromatiske hydrokarboner) tilsvarende 
tilstandsklasse 4 (dårlig) i punktene nærmest 
deponiområdet. 

• Det ble også funnet arsen i forhøyede konsentrasjoner i 
den nordre grøften, tilsvarende tilstandsklasse 3 
(moderat), som antyder en annen kilde for dette 
(naturlige bakgrunnsverdier i området?). 

• Tatt prøver av sjøvannet på badeplassen for å sjekke for 
samme miljøgifter: ingen forhøyede verdier (ikke tegn til 
påvirkning). 

Prøvepunktene: PP1- 3 grøft med vann fra 
deponiområdet: Dårlig tilstand. PP4-6 grøft ikke 
tilknyttet deponiområdet: moderat tilstand (arsen). 



Krav til etterdrift av deponier
Avfallsforskriften § 9-15 tredje ledd om avslutning og etterdrift av deponier sier: 

«Når et deponi er endelig avsluttet, skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold, overvåking og kontroll i etterdriftsfasen i 
samsvar med vedlegg III til dette kapitlet. Den driftsansvarlige skal underrette forurensningsmyndigheten om enhver 
betydelig skadevirkning på miljøet som avsløres ved kontroll- og overvåkingsprosedyrene.»

Punkt 1 i vedlegg III til avfallsforskriften kapittel 9 om deponier setter følgende krav til overvåking av deponier (nedlagte og
i drift):

«(…) Overvåkingsprogrammet skal tilpasses for det enkelte deponi med grunnlag i dets lokalisering, innhold og utforming. 
Overvåking i resipient vil kunne foregå i overflatevann og/eller grunnvann avhengig av deponiets lokalisering.

Overvåkingsprosedyrene skal også etableres med sikte på å kontrollere at prosessene i fyllingen forløper som ønsket, at 
systemene for vern av miljøet fullt ut fungerer som planlagt, at vilkårene i tillatelsen for deponiet er oppfylt.»

Med andre ord: 

Kommunen har plikt til å overvåke og kontrollere utslipp fra nedlagte, kommunale deponier, etter krav i utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen. 

Info om deponiet på Bokerøya må oppdrives og gås nøyere gjennom som en del av videre oppfølging, for å finne ut hvorfor 
det ikke ble satt i gang tiltak for etterdrift her. 



Forslag til oppfølging

1. Grundigere kartlegging
a) Oppdrive og gå gjennom gammel dokumentasjon på driften av deponiet. 
b) Gjennomføre mer detaljert kartlegging av deponiområdet: utbredelse av område med avfall, dybde/ 

mektighet på lag med avfall. 
c) Kartlegging av sigevannet i området: bevegelse i grunnvann, håndtering av overvann,   
d) Kartlegge påvirkning på sårbare mottakere (naturreservat, badeplasser, turveier).

2. Vurdere aktuelle tiltak, og konsekvenser kostnader forbundet med dem
a) Overvåking av passivt sigevann uten ytterligere tiltak.
b) Oppsamling og rensing av sigevann og muligens metangass.
c) Opprydding (fjerning av laget med deponert avfall).

3. / Parallelt løp: avklare eventuell delegering av etterdrift av avfallsdeponier til RfD. 


