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Høring – Avfall og Metallgjenvinning AS søker om tillatelse til å motta, 

mellomlagre og sanere kasserte fritidsbåter på anlegget på Isi. 

 
Det vises til mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 19.12.2017 

I søknaden fremkommer at båtene vil bli tømt for drivstoff og flytende kjemikalier. Motor og metaller vil 

bli fjernet fra båtene. Sanering av skrog gjøres med maskin utstyrt med sorteringsklype og saks. 

Høringsfrist 30 januar 2018. 

 

Skui vel og Naturvernforbundet i Bærum har følgende merknader til søknaden: 
Det fremkommer ikke om dette skal skje innendørs eller utendørs. Det nevnes utendørs betongdekke, 

oljeavskiller og sandvang med kobling til kommunalt spillvannsnett.  

Det synes derfor som dette skal foregå utendørs. 

 

Det angis at en vil destruere glassfiber ved klipping – vi er i tvil om dette er beste metode for alle typer 

og størrelser av glassfiberbåter. 

Glassfiber er et sterkt materiale og krevende å destruere. Det må stilles krav til både sikkerhet (HMS) og 

kontroll med støy og støv både internt på arbeidsplassen og eksternt for miljøet. 

 

- Avrenning og spredning av mikroplast. 
Sanering av glassfiberbåter medfører fare for spredning av plast- og glassfiberpartikler i støv og som 

mikroplast til grunnen og til vann ved avrenning til bekker og deretter Isielven og videre til 

Sandviksvassdraget. 

Det er tvilsomt om mikroplast fra destruering av glassfiber vil bli fanget opp av sandfilter. 

Likeledes vil støv og partikler kunne spres med vind ut over området og til naturen. 

 

Fritidsbåter har vanligvis flere lag med giftig bunnstoff. Det er vesentlig at dette ikke spres som støv i 

luften eller i avløpsvann. 

 Det kreves derfor at virksomheten foregår innendørs i lukket hall. 

 Det kreves oppsamling av avfallsvann og støv.  
 

- Støy 
Det anføres at det er utført støymålinger. Det angis ikke om det er gjort på eksisterende 

metallgjenvinningsvirksomhet eller på sanering og oppklipping av fritidsbåt. 

Vi er blitt kjent med at dagens virksomhet med oppklipping og sortering av metaller foregår utendørs noe 

som medfører generende støy for beboere i dalen. Det er beklagelig at ikke den støyende virksomheten 

foregår i de oppsatte haller slik som ble forespeilet da virksomheten startet opp.  
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Vår erfaring, utfra de innspill vi har fått, er at vi krever at virksomhet som medfører støy, støv og 

avrenning flyttes innendørs. 

 

 Det kreves derfor at både metallklipping og båtsanering foregår innendørs. 

 For sanering av plastbåter og båter med bunnstoff vil det være nødvendig med et bedre 

renseanlegg enn sandfang for å fjerne tungmetaller og mikroplast. 
 

Trafikk, adkomst og trafikksikkerhet for beboere 
Mellomlagring og sanering av fritidsbåter er en ny aktivitet som ytterligere vil belaste adkomstveien. 

Denne er også adkomst og skolevei for beboere, voksn og barn, i området. Med et økende antall tunge 

lastebiler er trafikksikkerheten for barn for dårlig. 

 

Skal virksomheten i dette øvre hjørne av Isi øke kreves det gang og sykkelvei i området. Dette må i så 

fall gjøres uten at de svært nærliggende automatisk fredede kulturminner berøres.  

Alternativt må adkomsten legges om til å foregå inne på ISI anlegget. 

 

 Skui vel anbefaler at all trafikkøkning tas ved at det anlegges og benyttes egen adkomstvei 

inne på Isi-anlegget.  
 

 

Konklusjon 

 Glassfiber båter i store størrelser gir utfordringer å gjenvinne. 

 Det bør beskrives mer i detalj hvordan prosessen vil foregå. 

 Det kreves at prosessen sikres i forhold til forurensing, avrenning, støy og støv og derved 

foregår i egnet hall. 
 
 

 
Med vennlig hilsen 

 

Naturvernforbundet i Bærum 
Anne Gøril Aas, leder, sign 

 

Naturvernforbundet i Bærum: Postboks 252, 1319 Bekkestua 

Epost:  baerum@naturvernforbundet.no Mob: 909 21 780 

Web:  https://naturvernforbundet.no 
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c/c 

- Beboere Isiveien v/ Isi veilag 

- Bærum Elveforum 

- Naturvernforbundet i Bærum 

- Bærum Natur- og Friluftsråd 

- Berger og Rykkinn vel 


