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Endring av reguleringsbestemmelser for Grønmo fyllplass -
Østmarkas Venners høringssvar

Østmarkas Venner (ØV) viser til forslag om endring av reguleringsbestemmelser for
Grønmo fyllplass, som vi dessverre ikke har fått på høring, men ble gjort oppmerksom
på av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Dette er en sak som absolutt berører ØVs
interessefelt, og vi setter derfor pris på at vi er gitt 14 dagers forlengelse med
høringsfristen. 

ØV vil innledningsvis sterkt beklage at driften av Grønmo fyllplass har ført til at
gjeldende reguleringsbestemmelser er brutt, og at det nå har blitt nødvendig å endre
reguleringsgrensene for å komme i samsvar med de faktiske forhold. I stedet for å
utvide planområdet ytterligere, må det nå legges fram en offensiv plan for å
tilbakeføre arealene på Grønmo til naturlig tilstand så raskt som mulig.

Vi minner om at Oslo bystyre har vedtatt avvikling av Grønmo avfallsanlegg innen
2007. Dette er ikke lenge til, og derfor bør en konkret avviklingsplan komme snart. Vi
vil legge til at vi oppfatter bystyrets avviklingsvedtak slik at det gjelder all virksomhet
på anlegget, både fyllplass og deponi. 

Vi reagerer derfor relativt kraftig på at det i forslag til nye reguleringsbestemmelser
legges inn (SP2) mulighet for oppføring av kontor og garderobeanlegg samt
parkeringsplass for 15 biler for drift av avfallsanlegget. Dette virker helt unødvendig,
og gir signaler om fortsatt drift i mange år framover. I tillegg er SP2 plassert utenfor
dagens planområde og mot Marka, og dette er ekstra uheldig. ØV kan ikke akseptere
at avfallsanlegget utvides ytterligere.

På samme måte er det uheldig dersom område FA2 i øst er et nytt område for farlig
avfall. Slike bør ikke etableres på Grønmo, og må i alle fall ikke legges i ytterkanten
av planområdet. 

ØV forventer som sagt at en plan for nedtrapping og avvikling av avfallsområdet kon-
kretiseres i de nye reguleringsbestemmelsene. Som et skritt på vegen må det sørges for
buffersoner mot LNF/Marka som tilplantes.
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