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Gnr/bnr 66/29 Ringeriksveien 283 – Hybelhus i grøntbelte til Isielven 

Merknad til nabovarsel. 
 

Skui vel er blitt kontaktet om saken og sender her våre merknader til forslaget og nabovarslet. 

 

Forslaget 
Det foreslås å bygge hybelhus for vanskeligstilte på grøntområde langs Isielven og det søkes 

dispensasjon fra planbestemmelser. 

 
Da det søkes dispensasjon forventer vi at utbygger er kjent med vedtatte planer for området. Likeså 

gjeldende lovverk som: Kommuneplanen, Kommunedelplanen, Vannressursloven, Naturmangfoldsloven 

og Friluftsloven mv. 

Det forventes at disse lovene respekteres og ikke uthules ved dispensasjoner. 

 

Skui vel fraråder og går sterk imot at dispensasjon gis. 
 

Planstatus for området: 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som  

Grøntstruktur (PBL § 11-7 nr. 3) 

Grøntstruktur, naturområde, turdrag, friområde og park. 

 

Byggegrense mot Isielven er 30 m  

 

Området er ikke regulert til bolig. Det må i så fall utarbeides reguleringsplan. 

 

Vurdering av forslaget 
Det siden 1950 tallet, da utbyggingen startet langs Isielvens, blitt stilt spørsmål ved denne utbyggingen 

og det har vært arbeidet for å ivareta kantsone og flomareal for elven. 

Isielven er del av fredet vassdrag og elvens store betydning, som gyte- og oppvekstområde for laks og 

sjøørretbestanden i vassdraget og i Oslofjorden, er godt kjent. 

 

Men Isielven har som fiskeelv blitt vesentlig dårligere over tid. En hovedårsak er nedbygging og 

urbanisering av kantsoner og flomområder langs elven. 

KDP Sandviksvassdraget ble fremlagt som en plan som skulle ivareta elven på elvens premisser. Planen 

har så langt ikke hatt noen praktisk effekt. 

At noe av det første som skjer er at det søkes om dispensasjon fra planen, viser hvor svak respekten for 

denne type planer er. Det har vært for lett å få dispensasjon og det må derfor bli en endring på denne 

praksisen. 

 

Det foreslåtte bygget har en avstand på 21 m til Isielven og bryter med byggegrense 30 m. 

 

Det har fra Skui vel, Bærum kommune og Bærum Elveforum vært arbeidet for at dette området ikke skal 

være container lager og containerne er nå endelig fjernet.  

Det er derfor svært skuffende og kritikkverdig at det kommer opp forslag om å gi dispensasjon for å 

bygge i grøntområder på kommunens grunn langs elven. 
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Formålet skal være hybelhus for vanskeligstilte. Vi er ikke kjent med hvilke kriterier som legges til 

grunn for å prøve å hjelpe personer i en slik situasjon, men finner det merkelig at en vil plassere 

vanskeligstilte på et så avsidesliggende område. Spesielt oppmuntrende vil en neppe si at det er. 

 

Konklusjon 
 

Skui vel går sterkt imot og fraråder at åpne arealer langs Isielven bygges ned med 

permanente eller midlertidige bygg. 
 

Forslaget bryter med  

- Vedtatte planbestemmelser samt også med deres intensjoner. 

- Bryter med byggegrense 30 m til vassdrag. 

 

Skui vel forutsetter at kommunen respektere og etterlever lover, regler og vedtak i Kommunedelplan 

Sandviksvassdraget og Kommuneplanens arealdel.  

 

Området må derfor snarest transformeres til å bli en naturlig del av grøntområdet langs Isielven som 

planen sier. Her bør plantes trær og området gjøres om til et natur og friluftslivsområde. 

 

Det er vesentlig at Isielvens og Skuidalens viktige natur- og kulturlandskap sees i sammenheng og at 

områdene blir ivaretatt og restaurert på en miljømessig forsvarlig måte - ikke ytterligere nedbygget 

permanent eller midlertidig – ofte blir midlertidig permanent over tid.  

Grøntområder er i tillegg viktige som fordypningsområder for overflatevann og flomvann. 

 

Målet om å ivaretagelse av elvelandskapet, med planlagte og kommende tiltak, nåes ikke ved å gi 

dispensasjon fra egne vedtak. 

 

 

Det vises forøvrig til merknader fra Bærum Elveforum av 26.3.17 som støttes. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Skui vel 

Morten Heldal Haugerud Kåre Smeland 

sign sign 

leder styremedlem 

 

c/c 

- Bærum Elveforum 

- Bærum Natur- og Friluftsråd 

- Naturvernforbundet i Bærum 

- Bærum Velforbund 

- Brukerrådet for fisk 

 
Lenke til saken 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journ
alpostid=2017050937& 


