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Bærum Pistolklubb 
Postboks 101 
1332 Østerås 
E-post skytehall@bpk.no 
 
 
Bærum kommune 
- Byggesak,  
- Regulering 
- Natur og idrett 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 
 Skui Dato: 28.8.2019 
 

Kunngjøring om søknad om endring av regulering-bestemmelsene for gnr 
67/bnr 12, Ringeriksveien 249 på Skui, etablering av innendørs skytehall 
 
Det refereres til mottatt e-post 2.juli 2019, kunngjøring i Budstikka 3. juli, frist 31. juli. Fornyet 
kunngjøring fredag 12. juli med forlenget frist 31. august 2019 på grunn av kunngjøring i 
ferietiden. 
Det fremkommer at Bærum Pistolklubb ønsker å kjøpe gamle Jutulstua av IL Jutul og bygge i 
tilknytning til huset en hall for pistolskyting på ca. 38x24 meter med underetasje i betong. 
Området er regulert til friluftsområde, tursti og er del av Kommunedelplan Sandviksvassdraget 
fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag. 
Det kreves endring av reguleringsplan for eiendommen som er eid av Bærum kommune. 
IL Jutul eier selve huset, i dag utleid til Yogaskolen, og bruker også friluftsområdet til fritids og 
idrettsaktiviteter samt avlastningsområde ved større stevner.  
 
Området ligger som en løkke og brukes mye av allmenheten til uorganisert uteaktivitet som ball- 
og spillaktivitet og friluftsliv. Her foregår åpen uteaktivitet for alle samfunnslag og både gamle 
og nye innbyggere. Dette har en sosial verdi og viktig for samhold og finne seg til rette. Med 
nærhet til Skui skole brukes det av elever også etter skoletid hele året. 
Det er regelmessig organisert hundetrening (agillity) på Jutulbanen på kvelder. Hunder reagerer 
på skytestøy, som uansett vil høres selv om det skjer innendørs (strukturstøy er meget kostbart å 
få bort, om mulig). 
Et fint område med omkranset av elv og natur. Trafikkmessig et trykt sted. 
 
Åpent nærområde av denne typen er mangelvare og må ikke bygges ned. 
 
Beskrivelse av området ref Bærumskart: 
 
Fra https://kommunekart.com/klient/baerum/kart 
Reguleringsplan, arealplan og KDP Sandviksvassdraget: 
Planidentifikasjon: 1980017 
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan 
Plannavn: NY RINGERIKSVEI E68, Økriv/Bjørum sag m/omg. 
Planbestemmelse: Med bestemmelser som egen tekst 
Ikrafttredelsesdato: 18.2.1983 
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Vertikalnivå: På grunnen/vannoverflate 
Lovreferanse: PBL 1985 eller før 
Areal: 42580.49507030 
 
Friluftslivsområdetype: Leke- og rekreasjonsområde 

Tilrettelegging: Høy grad av tilrettelegging 

Områdenavn: Jutulbanen  

Informasjon: Sommer og vinter aktiviteter - uorganisert idrett 

AREAL: 9715.26941295 

 
 
Reguleringsbestemmelser stadfestet av kommunestyret 18.11.1982 og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 18.2.1983: 
 
Sitat 

 

 
Sitat slutt 

 
 
Skui vel har følgende merknader: 
I tillegg til reguleringsbestemmelser er området underlagt KDP Sandviksvassdraget som skal 
være førende ved endring av reguleringsbestemmelsene. 
 
Reguleringsbestemmelser og KDP Sandviksvassdraget 
- Reguleringsbestemmelser: 
Gjeldene bestemmelser §10 (ref ovenfor) angir at friområdene ikke skal bebygges. Det anføres 
som unntak: «Det kan vurderes innretninger og konstruksjoner som anses tjenlig for arealenes 

bruk som fritidsformål» 
Vår vurdering: Å bygge ned området med en hall kan ikke ansees som tjenlige for arealenes 
bruk til et mangfoldig friluftsliv. Det tvert imot reduserer tilgjengelige arealer og mulighetene 
for friluftslivsaktiviteter. 
 

- Kommunedelplan (KDP) Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag 
Området er underlagt KDP Sandviksvassdraget. En omregulering må følge denne planen.  
 
Det refereres til:  
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 har Bærum kommunestyre i 
møte 30.01.2013 godkjent disse bestemmelser. 
 
BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SANDVIKSVASSDRAGET FRA 
BJØRNEGÅRDSVINGEN TIL BJØRUM, PLANID 200901  
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Utsnitt: Plankart KDP Sandviksvassdraget. Grønt: Friområde Rød skravur: ras og flomutsatt. 

 

Sitat: 
 § 2.4 Byggegrenser og funksjonskrav  
Bygge – og anleggstiltak utenom angitte byggeområder på plankartet er ikke tillatt innenfor 30 

metersonen til vassdraget (Isielva, Sandvikselva og Lomma). Unntak er tiltak som fremmer 

friluftsliv og biologisk mangfold. Mot mindre bekker og elver settes grensen til 10 meter i 

byggesonen og 30 meter i LNF- områder.  

 

Kantsonen langs vassdraget skal ikke fjernes, jfr. Vannressurslovens § 11. Sonen fastsettes til 10 

meter målt fra elve– eller bekkekant.  

 

I plansaker skal det redegjøres for universell utforming. 

 

§ 5.3 Friområde  
Gjelder områdene F1 og F2.  

 I begge områdene skal hensynet til friluftsliv vektlegges.  

 Eksisterende idrettsanlegg opprettholdes.  

 Områdene skal framstå som åpne og allment tilgjengelige.  

 Kantvegetasjonen mot elva skal bevares.  

 Flomdempende tiltak tillates.  

 

Retningslinjer:  

Linjen over kantsonen i område F1 bør legges i grunnen slik at kantsonen kan overlates til fri 

utvikling.  

 

Sitat slutt 

 
Vår vurdering: 
KDP Sandviksvassdragets innvirkning. 
KDP Sandviksvassdraget bestemmelser sier at i området (F1) skal hensynet til friluftsliv 
vektlegges. Dvs. uteaktiviteter (friluftsliv) og ikke innendørs aktiviteter har prioritet. Området 
skal holdes åpnet og tilgjengelig for allmenheten. 
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Gjeldene kommuneplan, ref. Planbestemmelsen her fastslår at   
"For Lysakerelva, Isielva og Sandvikselva gjelder kommunedelplanene"  
 
En omregulering til å bygge hall som foreslått er ikke i tråd med KDP Sandviksvassdraget mv. 
og kan derved ikke gjennomføres. 
 
Reguleringsbestemmelsene §10 sier som angitt «friområdene ikke skal bebygges.» 
 
Forslaget om endring av reguleringsbestemmelsene er således helt på tvers av "alle" gjeldene 
normer for areal- og vassdragsforvaltning fra nasjonalt til kommunalt. 
 
Hovedintensjon i KDP Sandviksvassdraget er å fremme en videre utvikling på vassdragets 
premisser. En viktig faktor for å ivareta vassdraget er å beholde alle åpne områder langs 
vassdraget og på lengre sikt åpne flere områder. Dette for å begrense skadeflom og bedre 
filtreringen av overflatevann gjennom grunnen før det når ut i vassdraget. 
 
En nedbygging bidrar til det omvendte da det medfører tette flater og økt direkte avrenning til 
vassdraget  
Endring av reguleringsbestemmelsene som medfører at friområde og grøntområde langs Isielven 
blir bygget ned er ikke i tråd med overordnet plan.  
 
Flomsletta og området langs Isielven er i dag hardt presset. Det er allerede for lite åpne områder 
igjen. Å bygge nye bygg i grøntområder langs Isielven er derved å gå i feil retning når det 
gjelder å ta vare på vassdraget og naturmangfoldet som er truet.  
Det burde tvert imot tilbakeføres flere områder til natur og friluftsområder langs elven. 
 
Det går en i dag rørlagt bekk på sydøstsiden av foreslått bygg. Det arbeides med å åpne rørlagte 
bekker. Dette av flere årsaker, flom, vannkvalitet mv og det kan da ikke etableres faste 
installasjoner nærmere bekkekant enn minimum 10m. Dvs.: Det er i henhold til tegning ikke 
plass til en hall for 30m skytebane. 
 
Angående å gi dispensasjon vil vi prinsipielt vise til: 
Bærum kommunes veileder for dispensasjonssøknader sier blant annet: 
 

«Det skal ikke være kurant å fravike gjeldende planer som omhandler konkret forhold som 

har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og som er vedtatt av kommunens 

øverste folkevalgte organ (Kommunestyret). Dispensasjoner må heller ikke undergrave 

planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.  

 
Vi kan ikke se at å bygge en stor skytehall på allerede svært begrensede friområder langs Isielva 
kan tillates ved dispensasjon eller endring av vedtatte planer. 
 
Behov for uteområder for friluftsaktivitet. 
Det trengs åpne uteområde for befolkningen for forskjellige aktiviteter og idretter, ikke minst 
uorganisert bruk. Ikke flere "lagerhaller". 
 
Det er eksisterende tursti øst for Jutulbanen og like vest for Jutulstua slik at Jutulbanen ikke 
berøres. Stien er del av kommunens arbeid for forbedring av turstinett langs Isielva. Den 
foreslåtte skytehallen ligger over turstien, ref også kart fra Bærum kommune Natur og idrett. 
Skytehallen er derved i konflikt med turstien.  
Det er ikke ønskelig at turstien flyttes vestover da den da enten kommer i konflikt med 
Jutulbanen eller kantsonen langs Isielven som ikke skal berøres. 
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Naturmangfold og miljø 
Det er registrert flere naturverdier i området. 
1) Naturtypen rik edelløvskog med verdi viktig (B) rett øst for planlagt skytehall 

(lokalitetsnummer 576 Berghoff SV). 

Ifølge Naturbase bør området overlates til fri utvikling. Denne biotopen har tidligere stoppet 
utbygging i området og tiltak som ødelegger eller svekker biotopen kan ikke aksepteres. 
 
Det bør her vektlegges at øvre kant av dagens område F1 mot nordøst i lengderetning, fungerer i 
praksis som buffer til naturområder ovenfor og innehar samme naturkvaliteter etter som naturen 
har tatt igjen tidligere beiteområder. En bygging her vil ødelegge for kvaliteten til hele 
naturbiotopen. 
Gamle reguleringsgrenser bør her heller justeres til fordel for naturmiljøet som også benyttes til 
friluftsliv.  
 
2) Naturtypen viktig bekkedrag (Isielva) med verdi viktig (B).  
I Naturbase står følgende: Kantsonene langs Isielva er allerede sterkt fragmentert og det bør 
jobbes for å restaurere kantsoner der dette er mulig. Det anbefales at kantsonene spares i så stor 
grad som mulig. 
Statens vegvesen stiller krav om frisikt ved av og på kjøring ved adkomstbroen over Isielva. 
Dette kan medføre uønsket hugging i vegetasjonsbeltet langs elven. 
 
Skytehallen kommer i konflikt med verdisatte naturtyper da den truer naturtypenes nærområde. 
 
Det må dokumenteres hvordan prosjektet bidrar til økt naturmangfold. 
Dagen bruk av arealene er en alvorlig trussel mot artsmangfoldet og de økologiske systemer 
som menneskene er avhengig av. Det tas i dag for mange nye arealer til forskjellige 
«samfunnsnyttige formål».  
Denne situasjonen må endres, (ref FNs Klimapanel), og det må fremover legges stor vekt på å 
ikke bygge ned nye områder som friluftsområder, naturverdier, skog eller dyrket mark.  
 
Et byggeprosjekt som foreslått må derfor godtgjøre hva det positivt bidrar med for å ivareta og 
øke mangfoldet av arter både på land og i Isielven, som del av det vernete Sandviksvassdraget. 
Et prosjekt som er negativt i henhold til dette skal ikke realiseres. 
 
Støy og trafikk 
Det kan ikke forventes at pistolskyting med krutt i en hall er støyfritt for omgivelsene, selv om 
det foregår i kjeller. Skyteaktivitet hører ikke hjemme i et boligområde eller friluftsområde. 
 
Vøyenenga- og Skui området er allerede belastet med støy fra skyting fra Jordbru skytebaner 
som ble etablert mot store protester. Det er ingen grunn til å ha flere skytebaner i dette området. 
 
Tiltaket vil bidra til økt biltrafikk og derved behov for mer parkeringskapasitet 
Utkjøringen på Ringeriksveien er smal og enspors over en gammel mindre bro. Dette er et 
trafikkfarlig sted og som vil danne kø og farlige situasjoner ved arrangementer. 
 
Det henvises i forslaget til parkering på Skui skole ved større skytearrangementer. Skui skoles 
parkering er liten med kun plass til et fåtall biler og skyttere kan heller ikke gå med våpen og 
ammunisjon langs Ringeriksveien for å komme til skytebanen/hallen. De må kunne kjøre helt 
frem til skytebanen. 
Det omsøkte området brukes i dag til parkering når det er fullt på Skuisletta ved Skuibakken 
under større arrangementer. Tiltaket vil redusere disse mulighetene. 
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Alternativer 
Skytehall med tilhørende støy hører ikke hjemme i et bolig og friluftsområde. Her finnes gode 
alternativer.  
Primært bør slik aktivitet ligge i fjellhall om det skal være nær boligområde. I bebygget område 
hører aktiviteten hører mest hjemme i industriområde. 
 
Muligheter som kan nevnes: 
- Fjelltunneler. Her er flere muligheter:  

- Franzefoss har mange muligheter ved Hamang og er positive. 
- Bane NOR planlegger tverrslagtunnel ved Nordby. Denne skal lukkes etter 

anleggsavslutning. Gjenbruk til annen virksomhet bør være mulig og undersøkes. 
-  

- Eksisterendeskytebaner 
Løvenskioldbanen. Her driver politiet pistolskyting. Et skytehus for innendørs skyting ville 
her kunne dekke flere behov. Dette vil forbedre anlegget og redusere dagens støy. 
 

- Sollihøgda Ski og Salongskytterlag. Banen ligger i søndredel av Sollihøgda med egen 
veiadkomst fra Niskinnveien. Her er flere skytebaner for både luft og kruttskyting (15m 
inne, 50 m inne/ute). Politiet har trening og våpentesting på banen.  
Samarbeid er velkomment og om det kan bidra til økt tilbud vil det være positivt og også 
være et tilbud til en økende befolkning.  
 

- Andre muligheter: 
- Rud idrettspark. En hall her burde kombineres med flere aktiviteter - flerbrukshall. Der er 

også garderober og parkering for stevner mv. 
- Industribygg  
- Kjellerlokaler. 
- Tilfluktsrom 
- mv 
-  

Det er et tankekors at et slikt bygg skal disponeres kun av pistolskyttere. Hva med 
miniatyrskyttere mv. Skal de også ha eget bygg? 
 
Dagens drift 
I dag driver Yogaskolen i det gamle klubbhuset etter leieavtale med IL Jutul. De er meget 
fornøyd med å være i et fredelig friluftsområde tett på naturområde med fugleliv og elvesus. 
Dette til tross for tidvis noe trafikkstøy fra Ringeriksveien på den andre siden av Isielva. 
De er svært forbauset over å ikke ha blitt informert og vil ikke kunne fortsette driften inntil en 
skytehall.  (Skui Vel støtter Yogaskolens merknader.) 
 
Det er heller ikke en god plassering å anlegge en skytehall i nærheten av skole og barnehage. 
 
Avslutningsvis vil vi få kommentere at det er i overkant av støyende, forurensende og 
arealkrevende virksomhet som foreslås plassert i denne delen av Bærum av forskjellige 
initiativtagere. Dette til ulempe for innbyggerne, naturmangfold, hensyn til vassdrag, her 
Isielven med bekker, medfører reduksjon av landbruksareal og åpne arealer mv.  
Skuiområdet har allerede tre skytebaner på Jordbru i Marka noe som er langt i overkant i et 
nærfriluftsområde for befolkningen. Det må være rimelig å si at nok er nok!  
 
Gjenbruk av allerede nedbygde/nedlagte/fraflyttede arealer og bygg må vurderes. Å ta nye 
arealer er uakseptabelt i dagens situasjon hvor arealbruken er sterkt medvirkende til tap av 
naturmangfold og dagens klimaproblemer.  
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Konklusjon: 
 Hverken gjeldende reguleringsplan og KDP Sandviksvassdraget åpner for å bygge en hall 

på området. Området må beholdes som natur og friluftsområde. 
 Det overordnede hensynet til å holde områder langs Isielven åpne og at tiltak langs 

vassdraget skal bidra til en heving av vassdragets økologiske tilstand (Vanndirektivet) og 
må prioriteres.  

 Det er forkastelig arealbruk å bruke nye arealer avsatt til natur og friluftsområde til 
nedbygging, og videre ødeleggelse av naturmangfoldet. (Ref. FNs Klimapanel).  
Å bygge nye bygg i grøntområder langs Isielven er derved å gå i feil retning når det gjelder 
å ta vare på vassdraget, naturmangfoldet og klimaet som er truet.  
Tvert imot bør flere områder tilbakeføres til natur og friluftsområder langs elven. 

 Naturområdet nordøst for F1, i KDP Sandviksvassdraget, bør gis økt status og må ivaretas. 
Øvre kant av dagens område F1 mot nordøst i lengderetning fungerer i praksis som buffer 
mot naturområdene ovenfor og innehar samme naturkvaliteter etter som naturen har tatt 
igjen tidligere beiteområder.  En bygging her vil ødelegge for kvaliteten til hele 
naturbiotopen. 
Gamle reguleringsgrenser bør her heller justeres til fordel for naturmiljøet som benyttes til 
friluftsliv.  

 Skytehall hører ikke hjemme i bolig og friluftsområde. Alternativer, vekk fra boliger, 
friluftsområder, skoler og barnehage, finnes og må utredes. Det må for en ev. skytehall 
legges vekt på flerbruk for flere skytegrener det kan samarbeides med.  

 Skui området er allerede nok belastet med skytestøy pga Jordbruanlegget med tre 
skytebaner med følgeeeffekter for friluftsliv mv.  

 Skui vel kan derfor ikke akseptere at det etableres av skytehall på omsøkte område.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign 

Morten Heldal Haugerud  
Skui Vel, leder 
 
c/c  Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 Bærum Elveforum 
 Naturvernforbundet i Bærum 
 Bærum – Natur og Friluftsråd 
 Yogaskolen 
 IL Jutul 
 Bærum Idrettsråd 
 Bærum Velforbund 
 Berger og Rykkinn Vel 


