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Bekkestua 31. desember 2015 

Nadderudbekken 

Hogst og utfylling ved Nadderudveien 68 

Brev fra Tom Ekeli 

Fra Tom Ekeli fikk Bærum Elveforum denne meldingen like før jul: 

”Jeg går tur hver dag langs turvei J1. Her følger jeg nøye med på hva som skjer 
av bl.a. utfyllinger og hogst. 

I det siste et stort byggeprosjekt i Nadderudveien 68 som grenser til turveien 
og den rørlagte Nadderudbekken.  

For noen år siden påtalte jeg overfor kommunen at et byggeprosjekt i nr 64 c 
resulterte at de fylte igjen deler av bekkedalen med bygningsavfall. 

Nå i nr 68 har de gravd i gjennom en fylling og lagt et rør ned til bekken, se 
vedlegg. Er dette i henhold til reglene for avløpsledninger i kommunen?” 

Vedlagte bilde viser at det er hugget trær helt ned til bekkekanten. Den naturlige 
skråningen er fylt ut. Vi har ikke kjennskap til innholdet i de utfylte massene. 

Kommuneplanens arealdel 

Vi minner om Kommuneplanens arealdel om at byggeforbudssonen fra bekkekant 
er 10 meter.  I byggeforbudssonene er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf pbl § 1-8. 

Bekkelukking er ikke tillatt. Selv om Nadderudbekken langs turvei J1 er lukket er 
det gode åpningsmuligheter på strekningen fra  Dyrefaret til Bekkestua skole, 
med unntak av en liten strekning ved Østliveien og en kulvert under Hosleveien. 

Vi minner om at byggegrenser mot vassdrag - fastsatt i Kommuneplanens 
Arealdel § 11.4 - går foran byggegrenser i gjeldende reguleringsplaner. Det står 
også at ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for 
fremtidig gjenåpning vurderes. 

Kommunestyrets vedtak 30.10.13 fastsetter arealstrategiens mål og virkemidler 
slik (punkt 10 under kapitlet Hensikt): Sikre friområder og utvikle en 
sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i strandsonen og i 
byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne landskaper 
og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til 
rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i 
nærmiljøet skal prioriteres. 

Hva gjør Bærum kommune? 

Vi setter pris på om vi kan få svar på følgende spørsmål: 
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a) Tom Ekeli har påtalt utfyllingen av deler av bekkedalen med bygningsavfall på 
eiendommen Nadderudveien 64 c. Utfyllingen ligger der fremdeles. I tillegg er 
det lagt hageavfall ned til bekken. Tom Ekeli mener at det ble satt opp et skilt 
med forbud mot henleggelse av hageavfall. Skiltet ble raskt fjernet. Hvordan 
har Bærum kommune håndtert denne saken? 

b) På eiendommen Nadderudveien 68 har man klart forbrutt seg mot 
bestemmelsen om byggeforbudssonen på 10 meter. Utfyllingen ligger delvis 
over bekkeleiet, og den naturlige bekkekanten er ødelagt. Kantvegetasjonen er 
fjernet. Hvordan vil Bærum kommune håndtere denne saken? 

Smitteeffekt 

For noen år siden ble det tilkjørt betydelige masser i forbindelse med tilbygg 
både i Nadderudveien 72 og 72c.  

Det er viktig at både Nadderudveien 64 c og Nadderudveien 68 blir minnet om 
gjeldende bestemmelser, og at det er ulovlig å ta seg til rette. Utfyllinger og 
hageavfall må fjernes. Kantvegetasjonen må gjenopprettes. 

Vi er redd for smitteeffekten som utfyllinger og hogst kan få for andre 
eiendommer langs Nadderudbekken.  

Åpning av Nadderudbekken  
Det er gode åpningsmuligheter for Nadderudbekken fra Dyrefaret til Bekkestua 
skole, med unntak av en liten strekning ved Østliveien og under Hosleveien. Fra 
Hosleveien til Bekkestua kan man anlegge en fin bekkepark, jfr. Oslo kommunes 
tilrettelegging av Hovinbekken og dammen ved Bjerkedalen Park.  

c) Bærum Elveforum anmoder Bærum kommune om å utarbeide en 
mulighetsstudie for åpning av Nadderudbekken.  
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