Spørsmål 196 (2020) fra Gro Nebell Aronsen (MDG): Grunnane og Bokkerøya - fylkesmannens
brev til Drammen kommune
Til:
Fra:

Rådmannen
Gro Nebell Aronsen (MDG)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

03.11.2020
19/00066-215

Vedr referanse nr. 2020/22842 Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 31.07.2020.
Jeg viser til kopi av mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til Drammen kommune. Det er
fortsatt ikke mottatt svar fra Drammen kommune ang bekymringsmelding sendt Fylkesmannen
24.06.2020 vedrørende Grunnane i Svelvik. Ei heller når bekymringsmelding kan forventes å bli svart ut.
Jeg ber om at bekymringsmeldingen blir svart ut som pålagt av Fylkesmannen. Jeg kan heller ikke se at
det er gjort registrering og oppdatering av forurensing ang søppeldeponiene ID 2075 og ID 2076 i
databasen: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ som pålagt innen 15.09.2020.
Jeg ber om snarlig tilbakemelding.
Svar
Fylkesmannen er svart ut i brev 27.11.2020.
Oppdatering av informasjon i databasen Grunnforurensning
Fylkesmannen har bedt om en redegjørelse fra Drammen kommune på hvordan området
Bokerøya/Grunnanen ivaretas med tanke på eventuell etterdrift og rapportering knyttet til deponiene,
og ved den planlagte utbyggingen som nå pågår på området. Kommunen ble bedt om å laste opp
aktuelle rapporter fra gjennomførte kartlegginger og undersøkelser i databasen på lokalitetene
Grunnane (ID 2875) og Bokkerøya (ID 2876).
Halvøya består av flere eiendommer, med flere ulike eiere. Lokaliteten Bokkerøya (ID 2876) er i sin
helhet privateid. Kommunens egne tiltak, knyttet til oppgradering av Bokerøyveien og mulighetsstudien
for næringsområdet, har ikke omfattet denne lokaliteten. Vi har dermed ikke kjennskap til relevante
rapporter eller undersøkelser som gjelder dette området, utover det som allerede er registrert i
databasen. Fylkesmannen må derfor følge opp driften på dette området gjennom grunneier.
Det vil gjøres et nytt forsøk med å purre på tiltakshaver/grunneier for å registrere undersøkelser og
tiltak på Bokerøyveien 2 i databasen. Hvis ikke grunneier sørger for dette, vil kommunen legge inn
informasjon på grunnlag av tilgjengelige rapporter og undersøkelser. Vi sikter på at dette er gjort senest
1. februar 2021.
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Lokaliteten Grunnane (ID 2875) vil oppdateres på delen som gjelder kommunens egen eiendom
(312/48). Det vil kunne være relevant å splitte denne lokaliteten slik at de forskjellige eiendommene kan
følges opp separat. For de andre eiendommene kan det måtte gjøres ytterligere undersøkelser av
grunnen for å kunne oppdatere databasen tilstrekkelig.
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