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Høring / offentlig ettersyn - detaljregulering for Avtjerna snødeponi, 

detaljregulering 
 
Det fins bedre alternativer til snødeponi enn på Sollihøgda! 
 
Vi viser til utsendt forslag til reguleringsplan og referer i tillegg til åpen informasjonsmøte på Skui 
Grendehus 12. juni 2019. 
Her fikk befolkningen en orientering om planlagt forslag om snødeponi 300 meter over havet i Bærums 
høyeste bebodde område vest for Avtjerna i en gamle skjæringen etter et tidligere E16 prosjekt som ikke 
ble aktuelt, den såkalte: «Tveitskjæringen». 
 
Det fremgikk at store investeringer må gjøres samt innløsing av tre flotte boligeiendommer på grunn av 
at arealet trengs til anlegget og pga. støy, særlig nattstøy. 
 
Det synes som at den underliggende interessen for området er å benytte skjæringen. Denne skjæringen 
var planlagt tilbakeført til LNF. En viktig grunn til dette var å forbedring det viktigste storvilttrekket i 
området. Eventuelt kunne skjæringen vært fylt med stein, som det er overskudd på, for så å bli tilbakeført 
til skog. 
 
Sollihøgda er en dårlig løsning slik det ligger i ytterkant av kommune og fylke og som tidligst kan 
komme igang med «sikker» renseløsning i 2025, forutsatt at ny VA ledning som skal bygges fra Skui til 
Sollihøgda blir realisert.  
Det er uklart hvordan rensingen av snøen skal foregå. Salt er vanskelig og kostbart om mulig å skille ut. 
Det er uaktuelt at renset vann med salt skal gå i Rustanelva.  
 
Det sies at forurenset vann ikke skal i Rustan elven, men til VEAS, noe som er dyrt. I tillegg: Har VEAS 
kapasitet til å ta dette vannet også i flomperioder og ved styrtregn som øker i omfang– hvor vann og 
forurensinger lett går i overløp og i vassdraget og fjorden urenset? 
 
Den nye VA-ledningen som planlegges, så vidt vi har hørt, lagt i gang/sykkelvei helt inntil Rustanelva 
langs nåværende E16. Hva som skjer i Ringeriksveien (gamle E16) fra Smestad og nedover, for å få 
tilstrekkelig avløpskapasitet for å kunne håndtere denne utvidelsen, vites ikke.   
Grave opp gang og sykkelvei langs Rustanelva er en dårlig løsning med stor fare for forurensning og 
tilslamming av Rustanelva. Permanent vann og avløp til Sollihøgda bør følge nye E16. 
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Alternativer: 
Nytt og bedre landbaserte alternativer for snøsmeltedeponi vil være å benytte allerede ledige/brukte 
arealer med god infrastruktur for tungtrafikk og/eller sjøbasert ved snøsmelte-lekter. Eventuelt en 
kombinasjon av disse. 
 
- Nedre sørvestre del av dagens Isi-anlegg. 
Å legge et snøsmelte-anlegg her medfører at en kan investere i et bedre oppsamlingsanlegg for vann og 
gass for hele Isi. Anlegget på Isi har lenge har vært modent for oppjustering og fornying.  
Eksisterende anlegg oppfyller ikke dagens krav og lekker i praksis «som en sil» til bekker og videre i 
Isielva. 
Isi-området er sentralt med god infrastruktur med veiløsninger for store lastebiler. Det spares her 200 
høydemeter i transport. I forhold til Sollihøgda. 
Her er gass og varmeutvikling som kan brukes til å smelte snø. 
 
En kan lure på hvorfor kommunen har inngått 20 års leiekontrakt med en aktør på Isi som Østlandsjord 
som i praksis utvider området til å drive steinknuseri og pukkverkdrift med store støy- og støvplager for 
naboer og store områder av bygda. Vi mener dette ikke er klokt og er lite fremtidsrettet. Området er som 
en lydtrakt utover bygda og eksponert mot bebyggelse på oversiden. Stedet er meget uegnet for 
pukkverkdrift! 
 
Et annet velegnet område er: 
- Franzefoss på Steinskogen med renseanlegg. 
Dette er også sentralt beliggende med svært god infrastruktur og drift og Franzefoss har uttrykt 
interessert for en slik virksomhet. Her er det renseanlegg for å ta hånd om avrenning med kontrollsystem 
for ivaretagelse av natur og forhindre forurensning. 
 
- Snøsmeltelekter på sjøen 
Det beste alternativet må være en flytbar lekter på sjøen hvor en bruker varmen fra sjøvann til å smelte 
snøen. Søppel, tungmetaller mv blir skilt ut ved fullverdig rensing og deponert på land, mens renset vann 
med salt går til sjøen.  Salt er derved ikke noe problem. Salt er et stort og kostbart problem ved rensing 
på land. 
Å investere i slike anlegg må være en av fordelen med at Bærum, nå som del av en større region, slår seg 
sammen til en større enhet og kan investere i gode og varige fellesløsninger. 
 
Det belastede Sandviksvassdraget 
Sandvikavassdraget er i dag massivt belastet med salt, slam og diverse forurensninger. Videre er det 
forskjellige ukontrollerte utslipp og uhell slik at nedre del av vassdraget er spesielt dårlig med 
tilslamming av bunn. Resten av vassdraget balanserer så vidt opp mot god. Men marginene her er meget 
små og det skal lite til for at en øket forurensing og forurensningsrisiko slår meget negativt ut for hele 
vassdraget. 
 
I de senere år har store industri, bygg og anlegg prosjekter økt faretruende langs vassdraget slik at å 
fortsette å øke forurensningsfaren og risikoen ved store steindeponier, snøsmelteanlegg på Sollihøgda 
mv. langs vassdraget gjør det enormt krevede å få vassdraget til å overleve.  Ekstra dramatisk er det når 
en velger å anlegge anlegg som vil og kan forurense kilden til vassdraget.  
En slik utvikling kan medføre en evigvarende kollaps av vassdraget. 
 
Rensing av vann fra Skuitunnelen mangler! 
Veivesenet planlegger renseanlegg for ny E16. Dette prosjektet må også inkludere rensing av vaske og 
avløpsvann fra den eksiterende Skuitunnelen. Denne rensingen var planlagt, men ikke gjennomført da 
tunnelen ble bygget.  Vaske- og avrenningsvann fra Skuitunnelen må bli pumpet til eksiterende, men 
enda ubrukte oppsamlings basseng på Økri. At dette vannet pumpes ut i Dalsbekken (Dæsjbekk) for så å 
gå urenset i Isielven må avsluttes snarest mulig. Dalsbekken er sjøørretførende i nedre del opp til Dals 
fossen.  
Det er svært bekymringsfullt at Bærum kommune tilsynelatende ser igjennom fingrene med dette. 
Det er ikke Bærum kommune verdig å bidra til at Statens Vegvesen får ødelegge en av kildene til 
Sandviksvassdraget. 
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Konklusjon 
 Det må finnes en løsning uten risiko for forurensning av vassdrag.  

 

 Sjøanlegg. Smelting av snø og rensing i lekter sentralt beliggende i forhold til Oslo, Bærum og Asker, 
som f.eks. på Lysaker, Slemmestad, VEAS, Sandvika mfl. En tilleggsfordel ved sjøanlegg er at saltet 
ikke er noe problem, det går tilbake til saltvann. 

 
 Landbasert anlegg. Mer sentralt beliggende,  
- Franzefoss på Steinskogen som har lukket renseanlegg,  
- Isi-anlegget sørvestre del. Gassanlegget kan brukes til smelting og Isi trenger nytt renseanlegg, en 

vinn-vinn situasjon. 
 
 Det forventes en fremtidsrettet miljøvennlig løsning som bidrar til å bringe Rustanelva og 

Sandviksvassdraget, som vernet vassdrag, opp til god tilstand ikke forverring. 
 

 Det må utarbeides en konsekvensutredning (KU) for prosjektet og samlet for de mange prosjekter 
langs Rustanelva og Isielva som del av Sandviksvassdraget. Vassdragets tilstand må bedres! 

 
 Løsningen må være en miljø og klimaklok kommune verdig, da sett utfra flere aspekter som 

transport, arealbruk, kontroll på rensing og avrenning mv.  

 
 

Kjære kommune og lokalpolitikere: 
Det er ingen skam snu! 
 
Når bærekraftige og gode løsninger finnes bør en ikke velge det mest risikoutsatte løsning, en løsning 
som er basert på omfattende transport. Spesielt da nullutslipps tungkjøretøyer knapt finnes og dagens 
tilbydere av snøryddingstjenester i stor grad ikke går på Euro 6 utslippsstandard. 
 
I tillegge er taperne beboere på Sollihøgda som får et flott boområde ødelagt på grunn av støy og bråk 
både fra gigantisk steindeponi på østsiden og snødeponi på vestsiden.  
Dette er tragisk da en ny flott E16 tunnel skulle skape et nytt og attraktivt Sollihøgda. Isteden blir store 
områder på søndre Sollihøgda innløst/ekspropriert og ubeboelig. 
 
Vi vil i den sammenheng få bemerke at det er uakseptabelt å ha flere steinknuserier i Vestre Bærum enn 
Franzefoss på Steinskogen. 
 
Vedlegg: Faksimile fra Skui Vel årbok 2018 side 17-18 
 
Med vennlig hilsen 
Skui Vel 
Sign sign 

Morten Heldal Haugerud Per Håkon Nervold 
leder styremedlem 
 
www.skuivel.no 
 
c/c Statens Vegvesen Region øst 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 Akershus fylkeskommune 
 Bærum Elveforum 
 Bærum Natur- og Friluftsråd 
 Naturvernforbundet i Bærum 
 Bærum Velforbund 
 Berger og Rykkinn Vel 
 Tanum Vel  
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 Vedlegg: Ang Snødeponi Avtjerna: Faksimile fra Skui Vel årbok 2018 side 17 – 18 
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