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Merknad til Fylkesmannens behandling av søknaden om etablering og 
drift av skiskytterbane på Franskleiv i Bærum kommune 

Bærum Elveforum har via Naturvernforbundet i Bærum mottatt høringsbrev av 27. januar 2016 fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Bærum Elveforum sender denne merknaden også på vegne av 
Naturvernforbundet i Bærum.  

NVEs dobbeltrolle 
NVE er ansvarlig for de hydrologiske data som ligger til grunn, og har ytt konsulenthjelp ved 
hydrologiske analyser.  

Dette kan skape strid om NVEs integritet i konsesjonsbehandlingen. NVE kommenterte ikke dette 
forholdet da de 21. august 2015 ga sin tillatelse til uttak av vann fra Haugsvollbekken. 

Tilsig og vannmengder. 
Vannmengder og graden av forurensninger hører nøye sammen. 

Tre av bekkene inn mot vannmagasinet ikke ville kunne bidra med vann til Haugsvollbekken før 
det planlagte magasinet er fylt opp. Årsaken er at bekkene føres rett inn i magasinet. 
Haugsvollbekken utelates for tilsig fra tre av de totalt fire bekkene som skal bidra til vann videre 
ned i vassdraget før magasinet er fylt opp.  

Minstevannføringen på 4 l/s er teoretisk bestemt/skalert ut fra et sammenlignbart område med 
målestasjoner. 4 l/s omfatter avrenning fra alle bekker i området. Ved tørke eller lav vannføring på 
senhøsten vil dammen fange opp det som måtte være av vann i de tre bekkene, slik at 
vannføringen i Haugsvollbekken kan bli foruroligende lav. Dette vil skape problemer for 
vannforsyningen og livet i bekken. 

Forurensing 

Ved et skiskytteranlegg vil all snø, både kunstig og naturlig, smelte og bidra til vann inn i 
vassdraget. Snøen ved standplass vil bli kontaminert. Når denne smelter, vil tungmetallene følge 
vannet inn i magasinet og videre nedover i vassdraget. Uttak av vann vil skje fra bunnen i 
magasinet, og så pumpes ut til anleggets vannkanoner. Dette fører til opphopning av tungmetaller 
i hele området. Dette strider derfor både med vannforskriften og forurensningsloven.  

Planforslaget vurdere ikke konsekvenser som en eventuell snøproduksjon vil ha for 
vassdragsøkologien nedstrøms.  

 

Med vennlig hilsen 

Bo Wingård, leder Bærum Elveforum   

Kopi til Bærum Natur- og Friluftsråd v/leder Rigmor Arnkværn og Naturvernforbundet i Bærum 
v/leder Bjørg Petra Brekke 


