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Høringsutalelse - søknad om tillatelse etter forurensningsloven - tiltak og drift av 
skiskytteranlegg - Lillomarka arena 
 
Vi viser til «Høring- søknad om tillatelse etter forurensningsloven - tiltak og drift av 
skiskytteranlegg - Lillomarka arena - Oslo kommune», datert 14.1.2020.  

Faren for forurensning  

Vi har ingen ekspertise på avfallshåndtering av farlig avfall, men fra vårt ståsted ser planene 
for avfallshåndteringen på det nye standplass-området, samt oppsamling av potensielt 
forurenset overvann, ut til å være tilfredsstillende. Vi forutsetter at det vil være gode 
driftsrutiner på plass både for selve avfallshåndteringen og for kontroll og utskifting av blant 
annet filteret som er ment å absorbere metallforurensning.   

Multiconsult skriver: «Miljørisikoen for prosjektet forutsatt gode driftsrutiner og kontrollerte 
tiltak anses derfor som svært lav…». Etter vår vurdering er det derfor gode grunner til å sette 
søkelyset på kontroll og driftsrutiner. Det er grunn til å spørre hvem som vil være ansvarlig for 
driftsrutinene, og selve avfallshåndteringen («effektiv avfallshåndtering av prosjektiler, 
fragmenter av dette og tomhylser») på det nye området. Ettersom det her er snakk om «farlig 
avfall», går vi ut fra at håndteringen gjøres på en profesjonell måte av kompetente personer.  

I sterk motsetning til avfallshåndteringen som er tenkt på det nye standplass-området, ser det 
ut til at aktiviteten på dagens standplass-område ha fått lov til å foregå uten noen som helst 
avfallshåndtering. Messinghylser har blitt liggende og hopet seg opp på standplassen. Vi 
regner med at mangel på opprydding i like stor grad gjelder for blyprosjektilene i området ved 
blinkene.  
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Vi mener derfor at opprydding av forurensningen ved dagens standplass-område må være en 
forutsetning for oppstart av arbeidet med den nye standplassen.  

 

For Lillomarkas Venner 

Vennlig hilsen 

 

Frode O. Hansen (sign)    Elin Langsholt (sign) 
     Styremedlem              Sekretær 


