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Ang: Ringeriksveien 171, Søknad om anlegge betongblandeverk og utkjørsel. 
 
Det refereres til  
Arkivsak ID 19/1893 Ringeriksveien 171 Annet bygg /tiltak Journalpost 19/78732   
Arkivsak ID 19/11451 Avkjørsel Journalpost 19/129728 
 
Tiltaket 
Området er en smal tomt mellom Ringeriksveien og Isielven. Området er del av 
kommunedelplan Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen – Bjørum Sag. Området er sterkt 
flomutsatt. 
 
Skedsmo Betong gjennom Cowi søker om å anlegge betongblandeverk på denne tomten. 
Betongblandeverk er en forurensende virksomhet med stort potensiale for forurensning av det 
vernede Sandviksvassdraget hvor en nå arbeider med å bedre vassdragets tilstand i henhold til 
Vanndirektivet. Det er krav om bedring av vannkvaliteten og vassdragets økologiske tilstand. 
Forurensende virksomhet langs Isielva er ikke tillatt, ref. Kommunedelplanen. 
 
- Isielva og Sandviksvassdraget 
Vassdraget er allerede hardt presset på grunn av bygge og anleggsvirksomhet langs vassdraget. 
Ref Budstikka 8. juni 2019 s 7. Virksomheten medfører at mye finpartikulært materiale bringes 
ut i vassdraget som tilslammer bunnen og dekker gytegroper og «kveler» fiskeeggene. I tillegg 
til økt partikketilstrømning, laksesykdommer og tilfeldige utslipp en trussel mot laks og 
sjøørretvestanden i vassdraget som blir holdt i live takket være et intensivt kultiveringsarbeid.  
Det skal være en naturlig vegetasjonssone på 10 m langs vassdraget og det er en byggegrense på 
30 m. Det er med andre ord ikke plass til tiltaket på tomten. 
Det anføres fra tiltakshaver at virksomheten ikke slipper ut støvpartikler. Det sies ikke noe om 
avrenning fra produksjonen. Hvor skal bilene og maskiner vaskes? Vaskevann skal ikke i 
Isielva! Det sies heller ikke noe om støy. Det er boligområder i nærområdet og langs 
Ringeriksveien.   
 
Tiltaket vil med denne plassering bidrar til at naturmangfoldet i vassdraget forverres.  
Virksomhet av denne type bidrar sammen med annen virksomhet, som økt utbygging langs elva 
mv, gir økt avrenning av partikulørt materiale til i vassdraget og forverrer derved vassdragets 
tilstand. Dette er i strid med Vanndirektivet. 
 
 
Vi ser ingen grunn til at det skal etableres ny industri som bidrar til å øke 
forurensningsrisikoen i vassdraget. Det kan bare aksepteres virksomheter som ikke  
forurenser og ikke risikoen for forurensning reduseres. 
 
 
- Trafikk og avkjøring: 
Råstoffene som trengs finnes ikke på dette stedet. Hverken sement, sand eller pukk. Alt må 
tilkjøres. Til sammenligning har Franzefoss sine anlegg stein på stedet til denne type 
produksjon.  Her må alt tilkjøres. Den ferdig betongen må så leveres på en vei som ble tiltenkt å 
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bli en «miljøgate» med redusert trafikk etter at E16 ble flyttet. Isteden vil dette tiltaket medføre 
økt tungtrafikk med støy, støv og forurensning.  
Utkjøringen går over sykkelsti ved bussholdeplass. Ringeriksveien er i tillegg skolevei for 
mange barn. Det er meget uheldig at det her etableres industri med mye tungtrafikk. 
 
Skui vel kan ikke akseptere at trafikkbelastningen med tungtrafikk øker. 
 
 
- Åpning av Ståvibekken¨ 
Ståvibekken har sitt naturlig løp i området og er lenge planlagt åpnet. Tiltaket vil komme i 
konflikt med åpning av bekken mot Isielva. Hensikten med åpning av Stovibekken er flere: 
- Åpning av bekker er et tiltak for å bedre vannkvaliteten da det har en selvrensende effekt på 
vannet. 
- Det skal bedre levevilkårene for sjøørret og annen fisk som søker opp i bekker for å gyte. Det 
er også ønskelig med åpning for å bringe ålen tilbake i Ståvivannet. Det er en forutsetning for at 
fisken skal trives i bekken at det er et 10m vegetasjonsbelte som bringer skygge og bidrar til 
mattilførsel. 
- Bedre flomsituasjonen da flom i området både skyldes at Isielven er flomutsatt men også at 
Stovibekken m. fl medfører flom fra landsiden uavhengig av flom i Isielva.  
 
Å anlegge betongfabrikk i et område utsatt for skadeflom medfører en betydelig og 
uakseptabel forurensningsrisiko 
Vi viser til uttales fra Bærum Elveforum som vi støtter fullt ut. 
 
 
Konklusjon 
Tiltaket medfører stor forurensningsrisiko av vernet sjøørret og lakseførende vassdrag. 

Tomten tiltaket planlegges på ligger i flomutsatt område, og virksomheten medfører økt 

trafikkbelastning støy og støv og bidrar ikke positivt til en bedring av miljø hverken i vassdrag 

eller på land.  Ref. Målsetting i Vanndirektivet hvor all virksomhet langs vassdrag skal bidra 

til å heve vassdragets kvalitet.  

Tiltaket er uakseptabelt på stedet og tiltakshaver må snares gis beskjed om at dispensasjon er 

uaktuelt og tiltaket stoppes umiddelbart. 
 
Det vises til Skui Vel Årbok 2018 side 25 og side 46 (Vedlagt) 
Ref.:  http://skuivel.no/arsberetninger 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
 
sign 

Morten Heldal Haugerud  
leder 
 
 
c/c  
Bærum Elveforum 
Naturvernforbundet i Bærum 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Akershus fylkeskommune 
Statens Vegvesen 
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Vedlegg: Utdrag fra Skui Vel årbok 2018. 
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