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FJERNING AV SØPPEL FRA GROTTESJAKT I KLUNGSETMARKA
Norsk Grotteforbund, NGF, viser til oppslag i Nordlands Framtid 23.10.98. Det fremgår av artikkelen
at søppel, bygningsmaterialer og eternittplater ligger i bunnen av en 15-meters sjakt i Klungsetmarka i
Fauske kommune.
NGF er en samarbeidsorganisasjon for grottere i Norge, med tyngdepunkt i Salten. NGFs formål er
blant annet å sikre at grotting utøves på en sikkerhetsmessig og vernemessig forsvarlig måte. Vi er
kjent med at folk har dumpet søppel i flere grotter rundt om i Norge, men sjelden av såpass stort
omfang som i dette tilfellet. NGF forventer at Fauske kommune som forurensningsmyndighet i slike
saker gjør sitt til for å finne frem til synderne og pålegge disse å fjerne søppelet, slik dere også gir
uttrykk for i avisartikkelen.
Grotten, som foreløpig kan kalles for Søppelgrotta, ligger en halvtimes gange nord av Klungset,
UTM koordinat 142 637, jf vedlagte kart. Å få søppel opp en grottesjakt på 15 meter er ingen enkel
sak, spesielt dersom en i tillegg må ta hensyn til helsemessige forhold på grunn av eternitt. Det
positive i dette tilfellet er at eternitten er våt, og dermed ikke så helsefarlig som den kunne ha vært.
Roy Solbakk (jf avisartikkelen) har i telefonsamtele foreslått at NGF kan være behjelpelig i sakens
anledning. Dersom kommunen ønsker det, kan NGF etter nærmere avtale få søppelet ut av selve
grotten, slik at dere (eller synderne) kan transportere det til IRIS. Vi vil i så fall bruke 3-5 meget
erfarne grottere fra Fauske og Bodø til å få søppelet ut av selve grotten. En slik ordning forutsetter
trolig at kommunen får en særskilt tillatelse av Arbeidstilsynet til at folk uten kurs i eternittbehandling
kan frakte eternitten ut av grottesjakten.
Det er en fordel å få arbeidet gjort før snøen legger seg i bunnen av sjakten.
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