
 

Bærum Natur- og Friluftsråd   Furulia 27, 1356 Bekkestua      Org.nr. 00993631159 Kontonr: 1503 52 68305 

 

 
bnfr.no 

post@bnfr.no 
 

 
Norconsult AS 
firmapost@norconsult.no 

 

 

Bærum kommune 
Områdeutvikling 
Byggesak 
post@baerum.kommune.no 

 

 

 

Bekkestua 30. april 2018 
 

 

 

Deres ref: 5168401/Q-01 Følgebrev til nabovarsel 

 

 

LORANGMYR – ETABLERING AV GJENVINNINGSANLEGG FOR 
STEIN OG BETONGBLANDEVERK 
 
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) vil med dette støtte høringsuttalelsen fra Skui Vel. 

 

Konklusjon 

 Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og 

driftstillatelse. 

 Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre, må alternativt 

eiendommene innløses. 

 Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor 

virksomheten er lukket. 
 

 
I tillegg vil BNF peke på noen punkter vi er spesielt opptatte av. 

 
Anlegg for gjenvinning av stein, inkludert steinknusing samt anlegg for betongblanding er en 
meget krevende industri. Steinknusing er svært støyende og kan ikke foregå åpent slik vi har 
sett flere steder i Bærum, bl.a. på Isi der det i lang tid har skapt store protester fra hele 
Skuidalen. Slike anlegg må være innebygget og støydempet. Vi mener det bare er ett sted i 
Bærum der steinknusing pr. i dag kan utføres forsvarlig, og det er i anlegget til Franzefoss på 
Steinshøgda.  
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Dersom prosessen blir lagt til Sollihøgda, må anlegget bygges inne. Det samme gjelder for 
betongblanding.  Dette er i tillegg en prosess som krever store mengder vann og dermed også 
nytt kloakksystem med renseanlegg. Det som har vært brukt for E16-deponiet, har vært for 
lite og har fungert dårlig. Det er heller ikke gitt at de store mengdene vann som trengs til vask 
fra betongblandeverk, kan finnes på Sollihøgda.  
 
Også av hensyn til fisk i bekk og elver, må vann ut fra anlegg som steinknusing og 
betongblanding være absolutt helt rent.  Vi har ikke råd til fiskedød i vassdragene våre. 
 
De store mengdene masse som skal fylle 780 daa og ha en høyde på 40 m er i seg selv en 
svært stor miljøbelastning i et nabolag til tettbebyggelsen på Sollihøgda. Køllen er et flott og 
mye brukt friluftsområde – som blir sterkt berørt av det store steindeponiet. Skal prosessering 
av massene i tillegg foregå her, må miljøbelastningene gjøres minimale både m.h.t. forbruk 
av vann, avrenning, forurensing og støy. 
 
Andre problemer forbundet med både deponi og prosessering av stein, er trafikk fra E16 inn 
og ut av anlegget – allerede i dag er dette en vanskelig og farlig avkjøring med store kjøretøy.  
Det bor dessuten folk i nærheten og området benyttes i dag til friluftsliv og rekreasjon. Det er 
derfor viktig med begrenset driftstid på anlegget og ingen drift i helgene. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bærum Natur- og Friluftsråd 
v/Rigmor Arnkværn 
leder 
 
 
 
 
 
Kopi: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, forurensing 
Skui Vel 
Bærum Elveforum 
Naturvernforbundet i Bærum 
Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus (FNF-A) 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) 
 


