
Til Generalforsamlingen, Brenna Vel 
 

Oslo, 14. mars 2006 

Grønmokomiteens arbeid 2005-06 
 
Status: 

Grunnlaget for vårt arbeid er nå bystyrevedtaket fra 13. oktober 2005. Her vedtok Bystyret å 
legge ned mottak av avfall i 2007, men på grunn av at det fortsatt er et stort krater  igjen på 
Grønmo ville ikke bystyret legge ned all deponivirksomhet før 2012. I perioden 2007-2012 skal 
det i to år fylles slagg fra forbrenningsanlegget, og deretter skal det etterfylles med rene eller lett 
forurensede masser fram fil deponiet er fullt, senest i 2012. 

Grønmoaksjonen har vært på et informasjonsmøte om status for nedleggingsplanene. Planene for 
gjennomføring av bystyrevedtaket er ferdige, og etter Renovasjonsetatens planer vil Grønmo i 
2012 framstå som  et grøntområde, hvor eneste gjenværende aktivitet er et komposteringsanlegg 
for hageavfall, samt etterdrift av fyllplassen (kontroll av fylling, uttakk av gass og 
sigevannskontroll).  

Dessverre er det andre interessenter på området. Viken energi ønsker å bygge et energianlegg  
basert på biobrensel, hovedsaklig bark og kvist. Anlegget er på størrelse med et Alta-kraftverk. 
Selv om planene så langt har kommet kort er dette et prosjekt vi må holde øye med.  

Også Nordstrand skytterlag har pekt ut Grønmo som et attraktivt område. Gjennom en lite 
gjennomtenkt politisk prosess så det ut til at Bystyret skulle gå inn for Grønmo som et alternativ 
til Prinsdal, men en godt organisert aksjon ble gjennomført av samtlige velforeninger i området, 
samt Østmarkas venner, Grønmo Golfklubb og Nordstrand ridesenter. En vellykket e-postaksjon 
med 1375 protester, en godt gjennomført aksjon på Senter Syd, samt et stort politisk press  fikk 
politikerne til å snu i denne saken. Dessverre greide de ikke å finne et klart alternativ til 
Prinsdal skytebane og vi må forvente at spørsmålet om plassering av ny skytebane kommer opp 
igjen. 

Vi har i året som gikk hatt to innlegg på bydelsutvalgsmøter, møter med politiske partier (SV, A, 
V, Krf) om skytebanen,  hatt leserinnlegg  i Nordstrands blad og fått diverse nyhetsoppslag i 
Østlandssendingen og Nordstrands blad. Vi har deltatt i et informasjonsmøte med 
Renovasjonsetaten.  

 

Plan framover: 

Det er viktig at vi fortsatt markerer oss som en pressgruppe for å få Grønmo nedlagt. Bare et 
konstant press mot politikere og Renovasjonsetaten vil føre til at Grønmo faktisk blir lagt ned. 
Det er viktig at ikke tidsfristene for nedleggelse blir skjøvet fram i tid. Det er også viktig at 
aktivitetene på Grønmo etter 2007 blir lagt til et minimum 

 

Komiteen 

Komiteens medlemmer er:  Otto Milvang, Arne Egil Sagen, Halvard Grodås 

 

Forslag: 

Ingen.  
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