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Angående: Snødeponier på Bånkall 
 
Vi er blitt kjent med gjennom lokalavisen Akers Avis at miljø- og samferdselsetaten har 
bestemt at det skal være to snødeponier (lokalitet 7 og 24)  på Bånkall.  
Senere fikk vi  klarlagt  at bystyret kun har fått dette til orientering og ikke til behandling. 
 
Lillomarkas Venner var med i arbeidet med freding av Bånkall gård i innledningsfasen, men 
trakk seg ut da venneforeningen tok over.  
Vi er svært betenkt over vedtaket, og vil ha svar på noen spørsmål. 
Dette gjelder 

- Det oppgis at det er ingen kulturminner her. 
            Bånkall gård som er fredet oppgir dere ligger 75 m fra det ytterste deponiet (7). 
Dette må sies å ødelegge miljøet ved gården. Det er blitt noe søppeldumping i området            
mellom avkjøringsvei til Bånkall pukkverk og gården, men dette skulle ikke åpne for 
ytterligere førsøpling med snødeponi, heller for kommunal fjerning av søpla. 
På et oversiktskart datert 22.2.07 har dere selv skrevet ” Spesialområde bevaring. Anlegg av 
antikvarisk verdi” - - 

- Bekken som kommer fra Bånkall pukkverk er ikke stor, Hvordan går det med 
kapasiteten der hvis det blir snøsmelting fra deponier? 

- Tokerudbekken som avrenningsbekken går ned i, går langs øvre del av turvei D 10. 
Det kan tenkes oversvømmelser ved stor snøsmelting, og utgraving og issvuller. 

- Tokerudbekken  går over i Fossumbekken, del av Alnavassdraget. Vi ser i 
sakspapirene  under ”Kort beskrivelse av lokaliteter som ikke er aktuelle og hvorfor” 
at lokalitet 23 har falt bort grunnet kort avstand til Fossumbekken . Er det ikke samme 
problemstilling her?  

- Vi kan ikke se at det er gjort noen vurdering av smeltevannets innvirkning på floraen 
(plantene) langs Tokerudbekken og turvei D 10. Der skal være en rik flora. 

- Trafikken med snødumping til lokalitet 24 vil vel foregå etter pukkverkets vei som går 
tett innpå  skiløypa fra Skillebekk  mot Skytta.  Foruten at en får trafikkstøy kan det 
bli skitne snøberg å se fra løypa. 

- Bilene med snølass må krysse trafikken i Trondheimsveien. 
-  

Vi ser i Akers Avis 13.6. at grunneieren ikke er interessert i å leie ut til snødeponi      
(lokalitet 7?). Så vidt vi vet eier familien Bondkall også grunnen i pukkverket, og den l e i e s 
av Franzefoss. Da kan man ikke bruke lokalitet 24 heller. 
Vi ville likevel framlegge spørsmålene vi har om  snødeponiene, i tilfelle det tenkes på 
ekspropriasjon. 
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Vi imøteser Deres svar.  
Vi må få oppgitt  høyere klageinstans, hvis ikke  planene nå legges bort. 
 
Med hilsen 
for styret i Lillomarkas Venner 
 
 
 
Randi Werner-Erichsen 
Adresse: Ragnhild Schibbyes vei 34 
0968 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


