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Gnr 66/29 Ringeriksveien 283 Klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

Ad. Klage på vedtak i sak 16/24449 - 17/164150/SHD - Ringeriksveien 283 - hybelbygg 1 og 

17/7155 - 17/177691/SHD - Ringeriksveien 283 - hybelbygg 2  
 

Vi er kjent med at nabo har sendt inn klage på vedtaket til Fylkesmannen (Ref brev fra Tornes og 

Andresen av 4.9.2017) og at saken er oversendt Fylkesmannen for behandling. 

 

Skui vel har tidligere sendt inn merknader til nabovarselet ref. brev av 28. mars 2017. (vedlagt) 

 

Skui vel ønsker med dette å klage på vedtaket og støtte naboenes innsendte klage. 

 

Skui vel har tidligere frarådet at det gis dispensasjon og fastholder dette. 

Vedtaket bryter med vedtatt KDP «Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag». Byggene 

ligger i tillegg innenfor 30 m byggegrense for vassdraget. 

Vi har også anført at tiltaket må vurderes i forhold til annet lovverk, uten at vi kjenner resultatet av dette. 

 

I tillegg til de momenter som er anført i våre merknader tidligere vil vi anføre: 

 

Sandviksvassdraget skal heves i henhold til vanndirektivet. 
At Bærum kommune vedtar en kommuneplan for vassdraget som sliter med å komme opp på en høyere 

gradering «God» i henhold til vanndirektivet. Alle tiltak som blir foreslått langs vassdraget går i feil 

retning. Et av hovedproblemene langs Isielven er tung nedbygging langs elven og o på elvens flomareal. 

Det arbeides for å frigjøre områder langs elven for å bedre situasjon,  

 

Konsekvenser for utviklingen langs Isielven 
- Vanskeliggjør heving av Isielvens tilstand og transformasjon av Isielvens flomsletten. 
Dersom dispensasjon gis til Bærum kommune for dette tiltaket gir det et meget uheldig signal til andre 

grunneiere om at det er ingen grunn til at de skal frigi områder langs elven når kommunen selv bygger 

ned ubebygget område avsatt til naturområde. Dette vil ytterligere vanskeliggjøre en transformasjon og 

bærekraftig utvikling langs Isielven, på elvens premisser, som var visjonen til KDP Sandviksvassdraget. 

Arealhåndteringen langs vassdraget har siden KDPen ble vedtatt ikke fått det ønskede løft og dette 

forslaget går ytterligere i feil retning.  

- Dispensasjon gir uhåndterbare og meget uheldige følgeeffekter 
Når Bærum kommunen gir seg selv dispensasjon fra byggegrense 30m fra vassdrag, gjør dette det 

praktisk talt umulig for kommunen å håndheve denne bestemmelsen i fremtiden ovenfor andre 
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grunneiere. En er da her avhengig av at overordnede organer ikke aksepterer at kommunen bryter egne 

vedtatte bestemmelser og ikke gir dispensasjon. 

Dispensasjon er alene sett utfra disse følgeeffekter uakseptabelt 
 

Alternative steder 
Vi har etterlyst og også foreslått alternativer. 

Det sies at mange steder er undersøkt og vurdert. Men disse vurderingene kan ikke finnes på saken og er 

slik sett unndratt offentligheten 

Vi krever at beskrivelser av vurderte alternativer med begrunnelser legges frem 

Vi krever også at reelle alternativer fremlegges. 
 

Bærum kommunes dispensasjon er gjort for tre år. Vi har liten tro på at tiltaket blir avviklet og flyttet om 

det ikke allerede nå finnes reelle alternativer. Finnes ikke alternativer ligger det i kortene at en 

dispensasjon vil søkes om å bli forlenget og med reell fare for å bli forlenget. 

 

Vi har foreslått tidligere kondemnert og nå rehabilitert bygg ved inngang til Bjørumdalen fra Isiveien, 

uten at vi har fått reelle vurderinger av dette.  

 

Det som blir sagt er at på de steder som kommunen har foreslått det har vært protester så har derfor 

landet stedet ved Isielven på Smestad. Vi synes dette er et merkelig og uholdbart argument. 

 

Klientell og krav som stilles til sted, tilsyn og konsekvenser for naboer. 
- Det fremkommer ikke hvilke krav som stilles til stedet sett utfra det klientell som skal benytte 

hybelbyggene. 

Det har imidlertid kommet frem at byggene skal benyttes av «vanskeligstilte» og at det er snakk om 

tunge narkomane.  

Vi kan ikke se at dette avsidesliggende stedet med lite sol store deler av året er egnet. 

Det er bare delvis gangvei til offentlig kommunikasjon. For å komme til butikk må klientellet gå forbi 

barneskole og barnehage. Vi finner dette ikke akseptabelt.  

Eller er det slik at de skal holde seg i byggene? 

Vi har etterlyst hvilke krav og oppfølging som stilles til slikt klientell og hvordan dette gjøres i praksis. 

Det er heller ikke opplyst hva naboer kan forvente seg og hvilke tiltak de bør forberede seg på. 

Det er også klart at nabolaget oppfatter dette som en verdiforringelse av eiendommer i området, som da 

medfører at de bør og kan kreve erstatning for tapt verdi. 

 

Fylkesmannens høringsuttalelse og PBL 
Vi er kjent med at Fylkesmannen har frarådet dispensasjon. 

Utfra Plan- og bygningsloven fremgår at:  

Dersom et statelig organ har frarådet disp. så fremgår det i Plan- og bygningsloven §19.2 - 4. ledd at 

dispensasjon ikke gis 

Dette tilsier at dispensasjon ikke gis. 

 

Av ovenstående fremgår at vi ikke finnet saken tilstrekkelig opplyst. 

 

Det anmodes derfor om at klagen tas til følge og dispensasjon ikke gis. 
 

Med vennlig hilsen 

Skui Vel 

Morten Heldal Haugerud sign. 

leder 

 

c/c 

- Naboer: Ragnhild Tornes og Ole Andresen, Ringeriksveien 281, 1340 Skui 

- Bærum Elveforum 

- Bærum Natur- og Friluftsråd 

- Naturvernforbundet i Bærum 

- Bærum Velforbund 


