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Bærum kommune 

Områderegulering 

1304 Sandvika 

post@baerum.kommune.no 

Att: 

 

Skui 18.03.2014 

Ang.  Kommuneplanens Arealdel 2013-2030 

 

Skui vel vil med dette gi utfyllende kommentar og innspill til Bærum 

arealdel av kommuneplanen angående forslaget til flytting av Franzefoss 

gjenvinning A/S sitt industrigjenvinningsanlegg på Franzefoss ved å foreslå 

et nyetablert industriområde i LNF område ved Bjørum sag/Hvile. 

Skui vel er kjent med at det er foreslått planer til at Franzefoss gjenvinning A/S ønsker å 

etablere et opp mot 40 da store område vest for planlagt tunnelpåhugg for planlagt ny E16 

Bjørum – Skaaret syd på Bukkesteinhøgda.  Grunnen til at Franzefoss A/S ønsker dette er 

ønske om å erstatte dagens industriområde på Franzefoss med et fremtidig nytt 

boligbyggeområde nært Sandvika. 

 

Skui Vel er likeledes kjent med og har hatt samtale i senere tid med Franzefoss eiendom v/ 

Gaute Markussen om at de over lengre tid har jobbet med denne flytteproblematikken opp 

mot Bærum kommune og grunneiere i området.  Likeledes er vi kjent med at det har vært 

befaring i området med politikere i Planutvalget.  Tidligere henvendelser om en ønsket 

samling av dagens sorteringsanlegg av husholdningsanlegg på Isi og flytting av 

gjenvinningsanlegg på Franzefoss til en større samlet enhet på dagens Isi anleggs område, har 

dessverre så langt ikke ført frem.  

 

Vil etablering av enda et nytt industriområde utenom dagens regulerte 

industriområder øverst i den trange Skuidalen være en klok fremtidsrettet 

og permanent plassering av et slikt gjenvinningsanlegg? 
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Illustrasjon. Bjørum sag/Hvile med nytt E16 veikryss hvor stasjon til Ringeriksbanen skal tilpasse 

og krysse området.  Gult merket område foreslås til nytt industriområde vil hindre dagens og det 

framtidige vilttrekket mellom Bukkesteinshøgda/ Krokskogen og Vestmarka.  

Ringeriksbanen vil etter dages planer krysse dalføret i bro over krysset ut og inn av tunnel. (se rød 

merket linje). Med påtenkt Bjørum stasjon og parkeringsanlegg til høyre på illustrasjonen.  

 

 Negative miljøkonsekvenser. Etablering av et opp mot 40 da stort område sydvest i 

Bukkesteinshøgda og vis-a-vis det planlagte tunnelpåhugget til ny E16 Bjørum – 

Skaret vil på sikt ha svært negative miljøkonsekvenser for naturmiljøet og den lokale 

faunaen i området særlig etter at vei og den planlagte Ringeriksbanen med stasjon og 

et stort parkeringsanlegg planlegges og realiseres. 

 Vilttrekk Et stort industrianlegg her vil resultere i svært høye fjellskjæringer ovenfor 

anlegget som vil danne en total sperre for all adkomst for et svært viktig dyretrekk for 

hjortedyr og annet småvilt. 

Dette viktige vilttrekk mellom Bukkesteinshøgda/Krokskogen og Vestmarka vil bli 

skadelidende. Særlig etter en realisering av ny Ringeriksbane samt ny E16 fra 

nordenden av Skuitunnelen og videre opp inn i det nye E16 veianlegget mot Avtjerna 

vil viltet ha marginale muligheter for å krysse elvedalen opp mot Sollihøgda.  

 Forurensningsfare av vassdrag for kultivering av laksefisk. Mellom foreslått 

industriområde og nytt tunnelpåhugg ligger en relativt stor sidebekk til Rustanelva og 

Fremtidig bolig område 

Ringeriksbanen dobbeltspor i bro 

over Rustanelva og E16 
Forslag  

Gjenvinnings industri 
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Sandviksvassdraget. Rustanelva ligger inneklemt inntil dagens gamle veianlegg mot 

Sollihøgda Rustanelven er vesentlig for kultivering av laksefisk og er allerede utsatt 

for forurensning fra veianleggene, med risiko for at denne kan øke. Det er ikke rom 

for flere forurensningskilder.. 

 Etableringen av nok et industrianleggsområde tett inntil og innenfor 100m sone til det 

sårbart vernede elvemiljøet med laksefisk vil øke øke forurensningsfaren og 

forurensningsrisikoen ved drift og uhell til bekk og hovedvassdrag nedenfor vesentlig. 

 Forringer kvaliteten av fremtidig boområde. Nyetablering av fremtidig 

boligbygging på det atraktiveAvtjerna syd/Bukkesteinshøgda må tilpasses og 

planlegges for å sikre en nødvendig stor nok grøntkorridor gjennom nettopp dette 

viktige skogområde.  Dette pga. de lokale naturgitte forhold til områdets topografi og 

tilpassing til de fremtidige vei og jernbaneplanløsninger som har en stiv og kompleks 

anleggstilpassing.  Det er viktig at Bærum kommune nå planlegger hele 

utbyggingsområde for å kunne ivareta områdets naturkvaliteter med rikt dyreliv 

sammen med det menneskebaserte miljø på en best mulig miljø/økologisk måte.  

 

Konklusjon og anbefaling for flytting av Franzefoss gjenvinning A/S 

Skui Vel mener at Bærum kommune må gå imot planen om å etablere et nytt 

industriområde ved Bjørum sag utfra:  

 Miljømessige hensyn for at områdets eneste alternativ for vilttrekk for hjortevilt og 

småvilt ikke må bli ødelagt og sperret.  

 Forslaget vil øke risikoen for forurensning til sidebekk og Rustanelven og derved 

utgjøre en forurensningsfare som ikke i tråd med krav om bedring av vannkvaliteten 

til Isielven og Sandviksvassdraget.  

Det refereres til Vanndirektivet: Et hvert inngrep i og ved vassdrag skal bidra til å 

heve vassdragets økologiske kvalitet. Å redusere kvaliteten er ikke tillat. 

 Fremtidig boområdet ovenfor Avtjerna syd, vil kvalitetsmessig bli forringet både 

visuelt og også inneha en potensiell fare for økt støy og annen forurensning fra en 

eventuell anleggsvirksomhet nedenfor.  

 

Skal/må Franzefoss-anlegget flyttes? – Isi-anlegget er et godt alternativ: 

Skui Vel mener at en eventuell flytting og nyetablering best løses ved å tilrettelegge for at 

Franzefoss Gjenvinning A/S etableres innen for regulert område på Isi miljøparkområde.  

 

Om Bærum kommune ikke kan finne areal som er stort nok innenfor dagens tilgjengelig 

arealer bør man kritisk gå igjennom dagens bruk av Isianleggets område for å gi plass til 
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denne viktige avfallsfraksjoneringen..  Skui Vel er av den oppfatning at dagens bruk av 

arealene på Isi ikke er optimalt miljømessig utnyttet.   

 

Vi mener Bærum kommune må vurdere å flytte det arealkrevende mottak av stein og 

løsmasser (Østlandsjord A/S) på Isianlegget til alternativ plass i LNF regulert områder 

som vil være til mindre ulemper for alle parter (For eksempel Lorangmyr eller den 

ubenyttede delvis opparbeidede veitraseen øst på Avtjerna og på sikt fylle opp dette såret i 

skogen)  Å benytte Isi-anleggets begrensede arealer til å fylles opp av jord og nå også 

store steimmasser er uheldig og en dårlig utnyttelse av arealene. Ikke minst stilles det 

spørsmålstegn ved den økende oppfylling med steinmasser. Dette gjelder også med tanke 

på risiko for jordskred, som har gått i kanten på Isianlegget tidligere men også visuelt. 

Dagens lokalisering av A/S Østlandsjord på Isi er totalt sett etter vår mening ikke en 

fremtidsrettet og miljømessig måte å utnytte det avsatte arealet for miljøbasert virksomhet. 

 

Med vennlig hilsen 

Skui vel 

Sign Per Håkon Nervold 

 

Morten Heldal Haugerud 

leder 

 

 

c/c  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Akershus fylkeskommune 

Politiske gruppeledere, planutvalget og lokale politikere i Bærum 

Franzefoss eiendom A/S v/Gaute Markussen   

Brukerrådet for fisk 

Bærum Natur- og Friluftsråd 

Naturvernforbundet i Bærum 

Bærum Velforbund 

Bærum Viltnemd 


