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Spørsmål 166 (2020) fra Gro Nebell Aronsen (MDG): Uteblitt redegjørelse for deponiene 
Grunnane og Bokerøya i Svelvik 
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Jeg viser til Fylkesmannens referansenummer 2020/22842 datert 31.07.2020 hvor Fylkesmannen i Oslo 
og Viken ber om redegjørelse for deponiene Grunnane og Bokerøya. I tillegg ber Fylkesmannen om at 
Drammen kommune tar stilling til anførsler som har kommet fram i henvendelse fra undertegnede 
(vedlegg). 
 
Drammen kommune hadde frist til 15.09.20 for å registrere aktuelle rapporter fra kartlegging og 
undersøkelser på de aktuelle lokalitetene (ID2875 og ID2876) i fagsystemet 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/. 
 
Ved søk på aktuell database finnes ingen nye registrerte hendelser på deponiene. ID 2876 er ikke 
registrert i det hele tatt. 
 
Spørsmål:  
Hva er årsak til at redegjørelse for deponiene ikke er registrert? Når forventes det at dette blir 
registrert? Kan kommunen unnlate å besvare Fylkesmannens henvendelser innen frist? 
 
Fylkesmannen har videre bedt Drammen kommune ta stilling til de anførsler som kom fram i 
henvendelse fra undertegnede og gi skriftlig tilbakemelding, herunder også når svar kan forventes i 
saken, jf. forvaltningsloven § 11a. 
 
Undertegnede har ikke hørt et ord fra Drammen kommune verken når det gjelder når svar kan forventes 
i saken, eller skriftlig tilbakemelding på de anførsler som er gjort. 
 
Spørsmål:  
Hva er årsak til at Drammen kommune ikke har gitt tilbakemelding til undertegnede? Kan Drammen 
kommune bare unnlate å gi tilbakemelding på henvendelser gitt fra Fylkesmannen?   
 
Svar 
 
Til spørsmål 1: 
Det er ulike årsaker til at informasjon om de nevnte deponiene ikke er registrert.  
Først og fremst skyldes dette at det ikke har vært kapasitet i administrasjonen. Arbeidet med å 
systematisere informasjonen som gjelder eiendommen 312/48, som er registrert med ID2875-A i 
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Grunnforurensningsdatabasen, har dermed ikke blitt ferdigstilt. Det pågår fortsatt arbeid med å 
innhente nødvendig informasjon, det er derfor vanskelig å si når registreringen vil være på plass. 
 
ID2876 tilhører eiendommen 316/1, som er privateid. Også her må det innhentes dokumentasjon på 
tidligere aktiviteter. Forekomsten er ikke offentlig tilgjengelig fordi den ikke er godkjent av 
Miljødirektoratet ennå.  
 
Når det gjelder henvendelse fra Fylkesmannen, så skal kommunen gi tilbakemelding. Denne saken ble 
liggende pga. feilfordeling i saksbehandlingssystemet, og vil bli svart ut snarest. 
 
Til spørsmål 2: 
Det er beklagelig at det ikke er gitt tilbakemelding, årsaken til dette er beskrevet i svar til spørsmål 1. 
Ellers er det å bemerke at arbeidet med å kartlegge eiendommen er omfattende. Det tar tid både å 
gjennomføre prøvetagning og få resultater. Det jobbes nå med å sammenstille resultatene fra de 
undersøkelsene som er foretatt. Spørsmålsstillingene vil svares ut så raskt som mulig.  
 
 
Vedlegg: Fylkesmannen oversender bekymringsmelding Grunnane i Svelvik og ber om en 

redegjørelse ift. deponiene Grunnane og Bokkerøya 
  


