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Røssvollhei avfallsdeponi, 
søknad om dispensasjon fra forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. 
 

 

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag agerer på vegne av folket på Skonseng og Røssvoll med 

omliggende grender, der Røssvollhei avfallsdeponi her en sentral beliggenhet. Det kan ikke 

være meningen at ei lita bøgd skal oversvømmes av fugl og flygeavfall fra et avfallsdeponi 

som eies av 6 kommuner på Helgeland. Bøgdalagets krav til drift av deponiet er helt 

sammenfallende med ”Generelle driftsvilkår for avfallsdeponier”, og vi har aldri fremmet 

krav som går ut over Fylkesmannens bestemmelser. 

Imidlertid har vi i brev til Fylkesmannen av 24.04.2006 bedt om hvordan driftsvilkår for 

avfallsdeponi skal tolkes og kontrolleres, men vi har ikke fått svar på det. 

 
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag har ved flere anledninger; ved brev til -, og i møter med HAF, 

prøvd å formidle bøgdafolkets sterke misnøye for hvorledes deponiet drives, og har vært 

drevet.  

Gjennom at Helgeland Avfalls Foredling(HAF) konsekvent i mange år har brutt pkt. 2.3.1 

Generelle driftsvilkår for avfallsdeponi, har dette ført til store mengder flygeavfall og 

beitende måker og kråkefugler på og omkring avfallsdeponiet på Røssvollheia.  

Vi påpekte dette første gang i brev av 10.06 2004, og har siden sendt flere henvendelser til 

HAF, eierkommunene og Fylkesmannen.  

 

I møter med driftsledelsen for HAFs avfalldeponi på Røssvollhei ble det lovet bot og bedring 

og driftsledelsen viste til økt bruk av tildekningsmasser. Møtene fant sted 2005-6. 

Men slik deponiet drives, er dette på ingen måte tilstrekkelig for å hindre flygeavfall og 

beitende fugler. Kravet om at avfallet skal deponeres i celler som daglig skal tildekkes med 

rene jordmasser på alle sider, har aldri vært fulgt. 

I disse møtene refererte driftsledelsen gjentatte ganger til at det i løpet av 2009 ikke lenger 

ville være tillatt å drive Røssvolhei avfallsdeponi, og at en ville finne andre måter å ta imot 

restavfall på. Det er således ingen nyhet for HAF at deponiet må stenges, og vi har liten 

forståelse for hvorfor ikke forbrenningsanlegget står klart nå i 2009. 

 



Når det gjelder utslipp av sigevann og gass mener vi at det kontrolleres best av etater som 

samfunnet finner kompetent til slike formål. Denne kontrollen er svært viktig, ikke minst 

kontroll av sigevannet fra Røssvollhei avfallsdeponi da dette siger ut i et regulert vassdrag 

som renner begge veier. Forurensinger i sigevannet vil således spredes også til Langvatnet og 

dermed kan over 5 mil vassdrag forurenses. 

 

Videre drift ved HAFs anlegg på Røssvollhei, eventuell omlasting og annen håndtering av 

avfall, må i framtida skje i lukket hall. Først da har en kontroll på fugl og flygeavfall. 

 

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag mener at dispensasjon for deponering av nedbrytbart 

avfall på Røssvollhei avfallsdeponi ikke kan gies.  

Hele deponiet må snarest tildekkes med rene jordmasser og tilsåes. 
 

 

 

 

 

 

Gjenpart til Rana Kommune 
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