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HUKEN PUKKVERK
Miljøpartiet de Grønne (MDG) arbeider for at Huken pukk- og asfaltverk på Grorud
skal legges ned så raskt som mulig. I mellomtiden er det akutt behov for reduksjon og
regulering av tungtrafikken i lokalmiljøet på Ammerud og Grorud. Driften av Huken
pukk- og asfaltverk representerer en forringelse av Marka og skaper store
miljøproblemer i området Ammerud, Grorud, Romsås. Det dreier seg om alt fra
tungtrafikk på skoleveier til utslipp av steinstøv i Alnavassdraget.
I 2012 ble det bestemt at Oslo Vei AS skulle avvikle pukkverket innen utgangen av
2014. Etter at Oslo Vei AS gikk konkurs, inngikk imidlertid Oslo kommune og
bostyret i Oslo Vei en forliksavtale som åpner opp for videre drift i ytterligere fire år.
Vi leser at Sparebank1 ønsker å ta samfunnsansvar ved «å bruke konsernets samlede
kunnskap og ressurser til å bidra til en bærekraftig utvikling for det samfunn vi er en
del av.» Blant annet forplikter Sparebank1 seg til ikke å «bidra til alvorlig miljøskade
og/eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.»1 Sparebank 1 sitt
samfunnsengasjement skal bygge på norske standarder og FNs Global Compact og
skal ta hensyn til miljø, etikk og sosiale forhold i alle deler av konsernets selskaper.
Vi ønsker å stille Sparebank1 Gruppen følgende spørsmål:
1. Hvordan vurderte Sparebank1 sitt samfunnsansvar i beslutningen om å
innvilge lån til Oslo Vei og hvilke sosiale og miljømessige prinsipper ble lagt
til grunn for investeringen?
2. Uten kreditorer til å kreve midler gjennom bostyret vil Huken pukk- og
asfaltverk kunne bli lagt ned som tidligere besluttet og i tråd med ønsker fra
beboere, skoler og naturvernhold. Som største kreditor, hvordan forvalter
Sparebank1 nå sitt samfunnsansvar i Hukensaken?
Grorud MDG ønsker herved å oppfordre Sparebank1 til å avskrive sine fordringer på
Oslo Vei på grunnlag av de meget uheldige sosiale og miljømessige konsekvensene
pukkverket har på lokalsamfunnet. Sparebank 1 kan imidlertid benytte saken til egen
læring for bedre standarder hva gjelder inngåelsen av framtidige investeringer.
Hverken Sparebank 1 eller lokalsamfunnet på Grorud er tjent med et pukkverk som
ødelegger nærmiljøet og svekker barn og unges oppvekstvillkår i bydelen.
Med vennlig hilsen
Jon Julius Sandal, bydelslagsleder, Grorud MDG!
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https://www.sparebank1.no/sr-bank/ia1268429637648

