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LORANGMYR – ETABLERING AV GJENVINNINGSANLEGG FOR 

STEIN OG BETONGBLANDEVERK 

 
Det vises til utsendt nabovarsel datert 16.4.2018 med høringsfrist 30.4.2018. 

 

Tiltaket: 
Norconsult har sent ut nabovarsel på vegne av Skanska AS og Unicon AS søke om tillatelse til etablering 

av gjenvinningsanlegg for steinmasser og betongblandeverk på Lorangmyr på Avtjerna. Det vil søkes om 

dette som to separate, men koordinerte tiltak. Tiltakene er tidsavgrenset, men vil likevel bestå såpass 

lenge at det omsøkes som permanente tiltak etter plan- og bygningsloven. Planlagt varighet på anleggene 

er 15 år  

 

I kommuneplanens arealdel er Avtjerna avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Det er derfor behov for 

dispensasjon fra dette formålet. I denne omgang vil det søkes om dispensasjon, og senere vil det søkes 

om byggetillatelse for selve tiltaket. at det omsøkes som permanente tiltak etter plan- og bygningsloven.. 

 

Det er i søknaden angitt noen generelle avbøtende tiltak. 

 

Merknader til nabovarselet 
Skui vel er kjent med reguleringsplanen for Ringeriksbanen sendt ut av Bane Nor. Her foreslås å opprette 

et meget stort steindeponi på Lorangmyr og nærliggende områder ca. 780 daa (110 fotballbaner). 

Fyllingshøyde over terreng er ca. 40 m.  

 

I seg selv er det meget betenkelig å anlegge et så stort massedeponi på 780 daa innbefattet det gamle 

deponiet fra E16 med ca. 35daa, så nært eksisterende boligbebyggelse med de ulemper støy, trafikk og 

forurensning samt ødeleggelse av verdifull natur og friluftslivsopplevelser i området.  

 

Belastningen for området og beboerne blir ikke mindre om det anlegges steinknuseri og 

betongblandeverk i friluft. 

 

Anlegget av Ringeriksbanen med bla. deponi på Lorangmyr mfl. er totalt sett et inngrep som gir så store 

negative konsekvenser, også for Bærum, selv om banen går i tunnel, at samfunnsnytten må vurderes i 

forhold til andre alternativer. Det er i seg selv svært betenkelig at samfunnet ikke ser hvordan en kan 

bruke de store steinmassene fortløpende slik at en da ender opp med et enormt masseoverskudd og 

deponi. 
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F.eks. kunne det vært vurdert en løpende oppgradering av de mange veilegemer som ikke er frostsikre og 

utsatt for telehiv. Inklusivt veien langs Holsfjorden til Lier (Fv285) som et nærliggende eksempel. Det er 

ikke beskrevet noen plan for løpende bruk av de store steinmassene. 

 

Det er ikke angitt hvordan en har kommet frem til 15 års drift – vi antar at det er sannsynlig at det søkes 

om forlengelse. 

 

Støy og anleggenes plassering – det må være et lukket og innebygget anlegg 
Skui vel har erfaring fra sporadisk (ikke omsøkt) steinknuserdrift øverst på Isi. Dette har medført mange 

klager og vært meget sjenerende og plagsomt over store områder, både ovenfor anlegget og store 

områder utover Skuidalen. 

 

De støyskjermer som er antydet i nabovarselet er mer å betrakte som gjerder/murer uten vesentlig 

støydempende effekt. 

 

Utfra erfaring krever vi at steinknuser virksomhet i bebodd område må skje i fjell (som på Franzefoss). 

 

Om dette ikke er mulig må anlegget skjermes ved at det legges lengst øst, vekk fra bebyggelsen og bak 

lagerhaugene/fjell av stein.  

Anlegget kreves også bygget inn i meget godt lyddempet hall. 

Steinknuser og betongblandeverketvil da skje i et lukket anlegg som er et krav. 

 

Bærum har i dag steinknuseranlegg på Steinskogen (Franzefoss). Dette må være tilstrekkelig. Det er 

uakseptabelt at det søkes om opprette steinknuseranlegg i friluft som på Isi og nå på Lorangmyr. 

 

Støv og avrenning 
Det er grunn til å anta at de mottatte steinmasser er sprengstein som inneholder store mengder nitrogen, 

sprengtråder og plast samt mulige tungmetaller. 

 

For å fjerne støv og forurensninger må steinmassene bl.a. overrisles med vann.  Dette krever store 

mengder vann som det er uklart hvor en vil få tak i.  

Skui vel krever at det er full kontroll med avrenning som må renses for nitrogen, tungmetaller, plast og 

partikler. 

Dette er et ufravikelig krav, da avrenning av det rensede vannet skjer til lakseførende vassdrag. 

Rustanelven er oppvekstområde for anadrom fisk.  Elven er en del av Sandviksvassdraget som er et 

vernet vassdrag. 

Den rensedammen som ble anlagt for det gamle deponiet er langt fra tilstrekkelig. 

 

Betongblandeverk. Avrenning og vask  

Betongblandeverk krever store vannmengder. Det må sikres at alt avløps og vaskevann tas hånd om. Det 

må gå til lukket anlegg og fraktes til egnet renseanlegg. Alternativt må renseanlegg bygges på stedet. Det 

rensede vannet som slippes ut i vassdrag må være absolutt forurensningsfritt og fritt for partikler. 

Partikler og finstoff er svært problematisk for fisk da det bla. fester seg på gjellene og fisken kan bli 

svekket og dø. Finstoff som tildekker bunnen er ødeleggende for bunndyr og bunnvegetasjonen. 

 

Det er ikke utbygd vann og klokk nett på Sollihøgda for annet enn husholdninger. 

Det er lite vann i området og det er ikke angitt hvordan de nødvendige vannmengder skal skaffes. 

 

Trafikksikker inn og utkjøring. 
Eksisterende avkjøring er ikke trafikksikker og ikke god nok. Den avkjøringen som ble anlagt ved E16 

deponeringen er ikke tilstrekkelig 

Strekningen er allerede i dag ulykkesbelastet. 

Den omsøkte driften vil medføre at det kjøres store tunge biler med henger med lass både til og fra. 

I prinsippet burde tiltaket ikke settes i gang før nye E16 er bygget med trygg avkjøring 
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Driftstiden må begrenses  
Det bor folk rundt anlegget, og området benyttes til friluftsliv og rekreasjon. 

Maks drift bør være kl. 7-16. uten dispensasjons mulighet. 

Dette gjelder også anleggskjøring. 

 

 

 

Konklusjon 

 Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og driftstillatelse. 

 Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre må alternativt eiendommene 

innløses. 

 Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor virksomheten 

er lukket. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Skui vel 

sign 

Morten Heldal Haugerud 

Leder 

 

c/c  

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus miljø og forurensning. 

 - Bærum elveforum  

- Naturvernforbundet i Bærum 

- Bærum Natur- og Friluftsråd  

- Bærum Velforbund 

- Forum for natur og friluftsliv Akershus 

- Oslo og Omland Friluftsråd 

 


