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Enda mer penger
til miljørydding
Raufoss : Opp-

rydding i gamle
miljøsynder i
Raufoss industripark
får økt rammetilskudd, fra 90 til 124
millioner.
Bjørn Erik Berntsen

Endringen legges fram i revidert
nasjonalbudsjett for 2011, som
legges fram i dag. Med den nye
garantien kan varslede tiltak for
å bedre miljøkvaliteten gjennomføres i perioden 2011–2015.
Nærings- og handelsminister
Trond Giske har denne kommentaren til saken:

– Det er gledelig å konstatere at det etter tiltakene som er
gjennomført, har skjedd betydelig forbedring av miljøkvaliteten i Raufoss industripark.
Overvåkingen så langt tyder
på en stor bedring av vannkvaliteten i Hunnselva, som
renner forbi industriparken.
– Med de økte rammene
kan vi gjøre en enda større
innsats for å bedre miljøet,
tilføyer Giske.

600 tonn fjernet

Regjeringen foreslår å bevilge åtte
millioner kroner til miljøtiltak på
Raufoss.
Tiltak som er gjennomført siden 2004, har gitt en betydelig
forbedring av miljøkvaliteten i
parken. Blant annet er mer enn
600 tonn tungmetaller fjernet
fra jordsmonnet og fraktet til
forsvarlig sluttdeponering på
godkjent deponi, går det fram av
meldingen fra nærings- og handelsdepartementet.

Nye pålegg i vente

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har signalisert at selv
om tiltak er gjennomført i samsvar med tidligere gitte pålegg, er
det behov for videre oppfølging.
Det antas at Klif vil komme
med nye pålegg om videreføring av tiltak og overvåking av
grunnvann og overvann, knyttet
til historisk forurensing i Raufoss
industripark.
Oppryddingsprosjektet
på
Raufoss er likevel på god vei til
å oppfylle påleggene fra direktoratet.
Rammen for de statlige garantiene for miljø- og forurensningsansvar i Mjøsa og i Raufoss industripark ble opprinnelig satt til

Mer må fjernes: Tron Strand, prosjektleder for miljøoppryddingen i Raufoss industripark, er ennå ikke helt i mål med prosjektet. Derfor
utvides rammetilskuddet til 124 millioner kroner. Her viser han fram en av de 68 registrerte forurensningsstedene.Arkivfoto

50 millioner kroner av Stortinget
i 2004. Den statlige garantirammen ble utvidet til 90 millioner
kroner i 2007. I statsbudsjettet for
2010 er rammen ytterligere utvidet til 124 millioner kroner.

Brukt 90 millioner

Ved inngangen til 2011 var det
påløpt kostnader for i alt 90 millioner kroner.
Overslag fra Raufoss næringspark, og tilråding fra statens miljørådgiver på samlede utbetalinger, ligger til grunn for økningen
av statsgarantien.
I fjor høst var det registrert 68
forskjellige forurensningssteder
(lokasjoner) i industriparken. I
perioden 2005 til 2009 ble det
tatt i alt 2600 prøver for å kunne
påvise mulig forurensning.
– Alt vi vet om i dag er ryddet opp. Nå er parken rein. I utgangspunktet, tilføyde prosjektleder Tron Strand da OA intervjuet
ham i fjor høst.
– Men det kan dukke opp noe
etter hvert, la han til.
Og det kan nok ha skjedd.

Fengsel for salg av narkotika

Gjøvik: En mann i 50-åra fra Brandbu er av Gjøvik tingrett
dømt til fem måneders fengsel, derav to måneder ubetinget.
Grunnlaget for dommen er at mannen ved en rekke anledninger har kjøpt, oppbevart, solgt og brukt narkotiske stoffer, i
all hovedsak amfetamin. Siktede avga uforbeholden tilståelse
for alle tiltalepunktene. Han måtte også tåle en inndraging på
1000 kroner for vinning ved salg.

Ber ungdom melde seg
på sommeraktiviteter
Gjøvik: Ny Givs prosjektleder i Oppland håper så
mange som mulig melder
seg på aktivitetene denne
sommeren.

Kjetil Lysengen

– Lyst til å bli med på noe spennende i sommer? Husk å melde
dere på snarest mulig, sier Ingerid Myrvold.
Sammen med Trude Jørgensen fra Ungdom i aktivitet oppfordrer hun 99 utvalgte ungdommer til å ta kontakt.
Ny Giv-prosjektet har som
mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for
å fullføre og bestå videregående
opplæring.
I den sammenheng er det
lagt opp til en rekke aktiviteter
denne sommeren, blant annet
overnattingstur til Lom.
Spennende og annerledes
norsk- og matteundervisning på
henholdsvis Høgskolen i Gjøvik
og Vitensenteret er blant tilbudene man kan melde seg på.
– Manglende basisferdigheter
vet vi er en av de viktigste årsakene til at elever faller fra i den
videregående opplæringen, sier
Myrvold.

NY GIV: Trude Jørgensen (t.v.) og Ingerid Myrvold ber ungdom
melde seg på sommeraktiviteter.
foto: kjetil lysengen

Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet, og i Oppland samarbeider fylkeskommunen med ungdomsavdelingen i
Gjøvik, Østre og Vestre Toten,

Søndre og Nordre Land, Nav,
politiet og Ungdom i aktivitet.
Målet er at alle ungdomsskoler og videregående skoler i
Oppland skal delta i prosjektet
innen 2013.

Førte ikke regnskap
Gjøvik: Gjøvik tingrett har dømt en mann i 30-åra fra Østre
Toten til 45 timers samfunnsstraff. Grunnlaget for dommen
er at mannen fra 1. januar 2007 til desember 2009 lot være
å bokføre selskapets aktivitet.

