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   Dato:  11.10.2019 

Deres ref.:    Vår ref.: 19/29123-1 Saksbeh.: Renate Vea Petersson 
Org. enhet: Parkforvaltning 

Arkivkode:          

    

    
    
    
REFERAT FRA BEFARING GRINIDAMMEN 1.10.2019 

Tilstede: Egil Kjos fra Røa vel og Thomas Andre Ruud og Renate Vea Petersson fra Bymiljøetaten 
 
Befaringen kom etter ønske fra Røa vel v/ Svenn Erik Forsstrøm om dugnad i området. John 
Tibbals i Lysakerelvas venner har tidligere uttalt at det før i tiden gikk en turvei her, og at det 
hadde vært hyggelig å få denne frem igjen. Vi tenkte derfor at det hadde vært fint å få ryddet 
stien som dugnadsarbeid. Egil Kjos fra Røa vel var med og gikk opp linjen, se rød strek i 
kartutsnitt under. Egil har ansvaret med å videre bringe plassering av traseen. 
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Bymiljøetaten godkjenner dugnadsarbeid med vegetasjonsrydding for å få frem stien på 
nedsiden av dagens turvei. Godkjenningen inkluderer åpning av et område ved demningen og 
forutsetter at: 

- Bymiljøetaten v/ Parkforvalter Renate Vea Petersson blir informert om dato for 
dugnadsarbeider minst 3 dager i forveien. Røa vel står ansvarlig for å varsle naboer. 

- Det ryddes et belte på ca. 1 meter bredde i samme trasé der stien går i dag. 
- Området etterlattes ryddig. Kvist og kvast samles i større hauger uten å sperre av dagens 

turvei eller fare for at det havner i vannet/over forekomstene av storstarrsump (som 
vokser langs vannkanten).  

- Det skal ikke lukes, klippes eller på annen måte ødelegger forekomst av den rødlistede 
arten storstarrsump som står på nedsiden av turstien, langs vannet.   

- Det benyttes egnet utstyr med skarpe knivblad der greiner og oppslag skjæres av med 
rene snitt. Greiner og oppslag skal ikke rives av.  

Bymiljøetaten dekker fjerning av greiner, eventuelt flising for å legge tilbake på tusti. Dette 
vurderer vi internt, og er ikke en del av dugnadsarbeidet. Resterende greiner/ planteavfall blir 
hentet av Bymiljøetaten sin entreprenør i etterkant. BYM vil bekoste benk/sitteplasser til 
utplassering i nærheten av vannet. 
 
Ettertekst: Det er ønskelig at Røa vel informerer deltakere og naboer om at det er forbudt å 
dumpe hageavfall i offentlige friområder og skoger. BYM opplever at det særlig langs 
Lysakerelva er utbredt dumping av hageavfall som bidrar til spredning av uønskede arter. 
Dumping av hageavfall er en av de største årsakene til tap av biologisk mangfold. Dette er 
spesielt alvorlig fordi store deler av Lysakerelva, inkludert Grinidammen har viktige 
naturtyper. Området rundt Grinidammen er registrert med verdi A, svært viktig: https://s3-eu-
west-1.amazonaws.com/bym-naturtyppdf/030110435.pdf. Se vedlagt info-brosjyre om 
fremmede arter. Oslo kommune har mange stasjoner for levering av hageavfall der private 
leverer helt gratis. https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-
gjenbruksstasjoner/#gref  
 
Røa vel har det fulle ansvaret med å viderebringe informasjon gitt på befaring og i dette skriv 
til de som deltar på dugnadsarbeidet. Arbeidet gjøres på egen risiko og uten ansvar for Oslo 
kommune. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Morten Aage Anker-Nilssen  Renate Vea Petersson 
seksjonssjef  park- og friområdeforvalter 
Godkjent elektronisk 
 
 
Kopi til: Lysakerelvas venner / John Tibbals, Natur og forurensning / Thomas André Ruud 
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Dumping av hageavfall kan føre til 
spredning av svartelistede arter. Disse 
er det vanskelig og kostbart å bli kvitt. 

Her har den svartelistede arten  
russekål fortrengt andre arter. Resul-
tatet er en ”biologisk ørken” med 
kun én art. 

Slik vil vi ha det: Fargerike blomster-
enger med et mangfold av arter. 

Dumping av hageavfall i friområder  

er forbudt 
Hageavfall leveres gratis til kommunale mottak som om-
danner det til nyttige jordprodukter eller miljøven nlig 
drivstoff. 

…………………………………………………………………………………. 

Friområdene tilhører oss alle og må tas vare på. De byr på naturopplevelser og er viktige              
leveområder for dyr og planter. 

Dumping av hageavfall i friområder forsøpler og forringer naturen. 

Dersom du dumper hageavfall i et friområde, kan det følge med planter og dyr som er uønskede.  
Disse artene kan spre seg i området og/eller bli med rennende vann til nye områder. Ofte fortrenges 
de  naturlig hjemmehørende artene. Når uønskede arter først har slått seg til, er det vanskelig og kost-
bart å bli kvitt dem. 

Dumping av hageavfall i friområder er i strid med forurensningslovens § 28 (forbud mot forsøpling). 
Det er ofte også i strid med forurensningslovens § 7 (plikt til å unngå forurensning).  Det kan også 
være forbudt i henhold til forskrift om fremmede organismer. 

Som forurensningsmyndighet gir Bymiljøetaten pålegg om opprydding av dumpet hageavfall og 
følger opp med tvangsmulkt hvis pålegg ikke blir fulgt. 

Levere hageavfall? 

Som privatperson kan du levere 
gratis hageavfall på inntil 3,0 m3 til 
Renovasjonsetatens mottak: 

Haraldrud gjenbruksstasjon: 

Brobekkveien 87 

Grefsen hageavfallsmottak: 

Kapellveien 118 

Bygdøy hageavfallsmottak: 

Christian Frederikds vei 

Grønmo gjenbruksstasjon: 

Sørliveien 

Faktaark om hageavfall utgi� av 

Oslo kommune, Bymiljøetaten, 

2017 

Dersom du har spørsmål, kontakt 

Bymiljøetaten: postmo�ak@ 

bym.oslo.kommune.no  

eller tlf. 21 80 21 80  


