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Angående varsel om planoppstart for Storøykilen sjøflyhavn 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) ble stiftet i 2008 og er et frittstående samarbeids- og 
samordningsorgan for å ivareta naturvern og friluftsliv i Bærum kommune. Vi har 16 
medlemsorganisasjoner i Bærum med tilsammen ca. 17.000 medlemmer. 
 
BNF har fulgt utviklingen på Fornebu i de senere år og vi har gledet oss over at kommunen har 
vist stor vilje til ivareta natur og friluftsliv bl.a. på Storøya og Lilløya i en krevende prosess med å 
legge til rette for en betydelig befolkningsøkning i området. Vi benytter oss bl.a. av Lilløyplassen 
naturhus (LPN) til møter og ekskursjoner. Stor var vår glede i 2012, da LPN ble ett av fem 
våtmarkssentere i Norge med direkte støtte fra Klima- og miljødepartementet. Dette betyr at stedet 
spiller en sentral rolle som arena for naturopplevelse og rekreasjon både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.  
 
Likeledes ble vi i BNF svært fornøyde da vi mottok brev fra Bærum kommune datert 06.01.2014 
hvor Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for område 14 og 15 – Lilløya. Her står 
bl.a. at vedtaket innebærer at «… driften av Lilløykilen sjøflyhavn ved Lilløya i Bærum kommune 
skal opphøre senest 1. januar 2015.» Med tilføyelsen: «Kan ikke påklages.» Litt av begrunnelsen 
fra departementet er at sjøflyhavnen grenser inn til to naturreservater henholdsvis Storøykilen 
naturreservat og Lilløya naturreservat. I tillegg kommer et naturvernområde og en planlagt grav- 
og urnelund. 
 
Med denne bakgrunn blir deres brev om planoppstart for sjøflyhavn av 28. april 2014 svært 
oppsiktsvekkende. Hvordan kan kommunen varsle planoppstart for et tiltak som departementet 
nettopp har nektet å godta? Litt endring i lokalisering gjør ingen som helst endring mht 
naturverdiene som er grundig dokumentert i skriv fra departementet av 18. desember 2012. 
Bærum Natur- og Friluftsråd mener at sjøflyhavn i dette området er uforenlig med ivaretakelsen 
av de natur- og frilufts verdier som skal ivaretas i og med vedtatte naturreservater og 
naturvernområder.  
 
Vi mener også at kommunen tar feil når de hevder at planarbeidet ikke utløser 
konsekvensutredning. Etter konsekvensutredningsforskriften (forskrift 26. juni 2009 nr. 855) kan 
det være nødvendig å foreta konsekvensutredning for en reguleringsplan som gjelder en 
landingsplass for luftfartøyer (vedlegg II til forskriften nr. 25). Ikke minst i et område så 
konfliktfylt som dette. Dette må da vurderes nærmere etter forskriftens § 4. 
 
Med vennlig hilsen 
Tom Ekeli, styremedlem (sign.) 
Bærum Natur- og Friluftsråd 
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