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Jeg har mottatt henvendelse om søppelfyllinger i gamle Svelvik kommune. Blant annet ved Tangen 

skole hevdes at det er dumpet mye gipsplater, som ikke kunne selges. Vedkommende skriver at han 

var på en befaring da en kloakkbil kjørte gjennom banedekket (ved skolen). Under banedekket var det 

fylt opp med gipsplater. Det luktet forferdelig (noe det visst gjør hver gang det regner). 

 

Vedkommende skriver: «Skal ikke forundre meg at det finnes mange slike «fyllinger»  i Svelvik. Disse 

er tilbake fra midten av -60 tallet. Berskaug er en annen fylling, som er kjent. Der grusbanen på 

Berskaug ligger. 

 

Mitt spørsmål: Finnes det et kart / informasjon over gamle fyllinger for gamle Drammen-, Svelvik og 

Nedre Eiker kommune? 

 

Finnes det informasjon om hvordan disse er ivaretatt? Hvordan forurensing kontrolleres? 
 

Svar 

 

I kommunens webkart som er offentlig tilgjengelig, er det lagt inn det som er kjent av slike gamle 

avfallsplasser/deponier i Drammen kommune. Her er det linket til det som er lagt inn i de nasjonale 

databasene Grunnforurensning og Miljødirektoratets Forurenset grunn.  

 

Det var dessverre tidligere en utbredt praksis å fylle ut med avfallsmasser, både for å skape nytt land 

langs elv og sjø, og i ravinelandskap, rett og slett for å bli kvitt avfall før helhetlige løsninger for 

håndtering av dette. Mye ryddes og fjernes når gamle tomter utvikles, om ikke annet for å gi bedre 

geoteknisk grunnlag for å bygge, siden avfallsmasser ikke er stabile.  

 

Det er ikke mulige å rydde opp i alle avfallsdeponier helt uten videre, enten fordi det allerede er 

bygget oppå dem, fordi massene de ligger på er ustabile (som kvikkleire), eller fordi det vil kreve 

uforholdsmessig store kostnader å få dem fjernet. Avhengig av typen avfall som er dumpet, vil 

massene også kunne være relativt stabile og ikke føre til vesentlig utlekking av forurensning. I noen 

tilfeller kan graving i massene skape vel så mye problemer som bare å la dem bli liggende i ro.  
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Statsforvalteren er myndighet for grunnforurensning og deponier som kan føre til utlekking, og kan 

pålegge opprydding dersom det anses nødvendig. Kommunen har imidlertid fått delegert myndighet for 

graving i forurensede masser i forbindelse med byggesaker, med unntak av tomter der 

Statsforvalteren eller Miljødirektoratet allerede er myndighet (f.eks. for industrier som har egen 

utslippstillatelse fra dem), eller i spesielle og store utbyggingsprosjekter.  

Det er en viss fare for å støte på avfallsmasser ved graving i sentrumsområder, og særlig på og rundt 

tidligere industritomter. Ekstremversjonen er utviklingen av den nye sykehustomten, der det var svært 

mye forurensning i grunnen, som det nå blir ryddet opp i. Ved utvikling av slike arealer er det normalt 

automatisk mistanke om forurenset grunn, og det skal gjøres grunnundersøkelser for å kartlegge 

situasjonen. Ved funn av forurensning og/eller avfallsmasser, skal tiltakshaver lage en tiltaksplan for å 

håndtere massene. Kommunen godkjenner tiltaksplanen i forbindelse med byggesaken og 

registreringer legges inn i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase.   

  

Miljødirektoratet har invitert kommunene til å melde inn alle deponiene vi kjenner til, slik at de kan 

legges inn i databasen, og dette har vi gjort etter beste evne der oppryddingsarbeidet i databasen er 

påbegynt.  

 


