Pressemelding

Dato: 31.01.2021

Fra borgerinitiativet «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden»
Halden Kommune har signert en opsjonskontrakt med CondoVita AS om salg av et
sjønært område i Halden. På dette området har CondoVita planer om ny bydel. (Se
nærmere beskrivelse lenger ned i teksten).
Vi ønsker å legge frem en nyhet i saken. Tidligere har vi brukt spett for å komme over
brennbar gass i området. Men se på videoer i link nedenfor hva som skjedde når isen i
viken utenfor området fikk ligge i 5 dager.
Vår fotograf Jorid Hansen og «fakir» Jørn Bøhmer Olsen ble rimelig forfjamset da de
gjorde dette opptaket.
http://tyska.bokstedet.no/metan/isbrann1.hd.MOV
http://tyska.bokstedet.no/metan/isbrann2.hd.MOV
http://tyska.bokstedet.no/metan/isbrann3.hd.MOV

Presentasjon av saken
Som det er bevist pr tidligere videoer(3) på vår gruppeside, så siver det brennbar
gass opp av grunnen på Tyska og Hollenderen. Dette kan være Metangass.
Ifølge Miljødirektoratet skal områder som dette kontrolleres for metangass
forekomster hvis det planlegges boligbygging. Og vi i styregruppen forstår ikke
hvorfor dette enda ikke er gjennomført! (1)
Metangass dannes der biologisk materiale ligger i lufttette lommer nede i bakken.
Tyska og deler av Hollenderen er fylt opp med treflis helt ned til tretten meters dybde.
Mesteparten av området er kunstig bygd opp på denne måten. Siden Tyska og
Hollenderen er rimelig flatt og ikke langt over normal vannstand i bukten utenfor,
medfører dette at alt treverk i området ligger lufttett under grunnvannstand. Noe som
kan føre til metangass produksjon. Dette tror vi skjer på Tyska og Hollenderen.
Metangass er en klimagass 23 ganger kraftigere enn CO2. Den er også meget
brannfarlig og er eksplosiv ved rette blandingsforhold med oksygen. Det er dette
blandingsforholdet man kontrollerer og som er avgjørende for om det kan bygges på
slikt område som har denne gassen i grunnen. Sanering skjer ved å fjerne alt treverk
i grunnen, og i dette tilfellet vil det bli en meget kostbar affære. Som sagt ligger det
treflis på en dybde fra 1-13 meter, hvor tretten meters dybde mest sannsynlig er nær
sjøkant.
Det betyr at for å få fjernet treverket må først området sikres mot sjøen med
ny spuntvegg. Når tremassene er fjernet så må hele området fylles med ny fyllmasse.
Det er enkelt å estimere at dette blir kostbart. Siden Halden Kommune er forpliktet av
kjøpekontrakt til å sanere området for giftig avfall, så er det meget sannsynlig at
kommunen også blir økonomisk ansvarlig for sanering av metangass også, hvis dette
finnes i området.

Derfor anbefaler vi i styregruppen at Halden kommune å sikre seg før salg fullbyrdes
å ta en Metangass kontroll på området. Det kan lønne seg!
Miljødirektoratet sier også i skriv til kommunene i Norge at dette SKAL gjøres. Om
kommunen vil bli endelig ansvarlig for saneringen vil da mest sannsynlig være
avhengig av hvilken avtale som er gjort mellom Norske Skog Saugbrugs og Halden
kommune i forhold til avtale gjort pr kjøpekontrakt i 2010.
Vi viser til en tilsvarende sak på Huntostranda i Gjøvik. Her er området akkurat som
Tyska og Hollenderen bygd ut i vannet på treflis. Her ble løsningen fjernvarme anlegg
og området ble gitt til byens befolkning som park og friluftsområde.
Vedlegg 1:
Brev til kommunene fra Miljø-direktoratet. Bygging på biologisk
deponerings plass.
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/november-2020/myndighetenefrarader-a-bygge-pa-gamle-avfallsdeponier?
fbclid=IwAR3XCHPYvUV2QJ8fxou8c35wU4ZRExcjycESSeeHJtPtX5ww6dQ8EXMXVE
Vedlegg 2:
Dokument fra saken på Huntostranda i Gjøvik.
https://www.dropbox.com/s/1in0b3t7zua73dy/hunton.pdf?dl=0
Vedlegg 3:
Video bevis brennbar gass på Tyska
http://tyska.bokstedet.no/metan/
Brev er godkjent av Styregruppen for Borgerinitiativet.
Med vennlig hilsen
(Sign) Per-Arne Torp (EGS)
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