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Lars-Erik Kristiansen og Brit Cecilie Vinda  
Isiveien 239, 1340 SKUI  

Bekkestua, 2. mars 2016 

Merknad til nabovarsel - Isiveien 239 - oppfylling og 
planering 
Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums 
vassdrag, med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens 
vassdrag, primært i byggesonen. Med utgangspunktet i Norsk forvaltningsrett har vi rettslig 
klageinteresse i saker som faller innenfor vårt formål  

Vi viser til merknad fra Siri K. Møller og Karl M. Ramberg-Mohn, datert 24. februar 2016, om 
denne saken. Bærum Elveforum støtter disse merknadene fullt ut. 

I tillegg vil vi fremholde: 

 Kommuneplanens Arealdel § 11.4  Vassdrag: Åpne strekninger av elver, bekker, vann og 
dammer skal opprettholdes. Bredden for byggeforbudssonen er 10 meter målt fra 
bekkekant. 

 Vannressurslovens § 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) står det at Ingen 
må hindre vannets løp i vassdrag uten hjemmel i denne lov. I § 11(kantvegetasjon) står det 
at Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et 
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og 
dyr.  

 Vannforskriften krever at det ikke skal settes i gang tiltak som fører til forverring av 
vassdragets økologiske tilstand. 

Kommuneplanen, Vannressursloven og Vannforskriften tillater ikke at bekker legges i rør. Det 
skal ikke tillates at områder planeres. Områder som er fylt igjen uten tillatelse skal åpnes, og 
vassdraget skal tilbakeføres til sin naturlige tilstand. Bekken gjennom området skal ikke være 
forurenset. 

Områdene det søkes om er avmerket som «Regionalt viktig naturtype B» i Bærum kommunes 
Miljøatlas. Til tross for dette mener tiltakshaver at det ikke er biologisk mangfold i området.   

Vi krever at søknaden avslås og at allerede utførte tiltak reverseres. Bekk lagt i rør i Område 2 
gjenåpnes. Område 0 tilbakestilles til den skog det før var.  

 

Hilsen Bo Wingård, Leder Bærum Elveforum  

 

Kopi:  

Bærum Kommune, Byggesak 15/145440, post@baerum.kommune.no  

Skui Vel v/leder Morten Heldal Haugerud, morten.heldal.haugerud@gmail.com  

Naturvernforbundet i Bærum v/leder Bjørg Petra Brekke, bpbr@online.no  

Bærum Natur- og Friluftsråd v/leder Rigmor Arnkværn, arnkver@online.no  

Siri K. Møller og Karl M. Ramberg-Mohn,  km@r-m.no  
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