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Tilbakemelding på varsel om planoppstart og høring av planprogram - 

Reguleringsplan for Lakseberget utfyllingsområde - Bærum kommune Akershus  

 

Vi viser til varsel om oppstart av 17.10.2018 om ovennevnte planarbeid og høring av 

planprogram. Planhensikten er etablering av nye landområder i sjøen utenfor Lakseberget i 

Sandvika med overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter i nærheten. Problemstillinger 

av viktighet er forhold til båthavnen, forurensningsfare, mektighet og omfang av utfyllingen.  

 

Fiskeridirektoratet  

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivaretakelse av marint 

biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Vurdering og merknader til planen 

Planlegger synes foreløpig ikke å ha tatt stilling til fremtidig bruk av nytt landareal. Man 

peker ikke særlig tydelig på hva det egentlige behovet for nye landområder er. Heller ikke 

synes man ta stilling til utfordringer med å finne nye og egnede sjøarealer til erstatning for 

en stor mengde båtplasser som vil gå tapt. Planområdet omfatter sjøarealer hvor det i dag er 

etablert småbåthavn. Vi antar at samtlige båtplasser som blir berørt ønskes flyttet til 

erstatningsareal, fortrinnsvis innenfor Bærum kommunes sjøarealer. Det er allerede lite 

«ledig» sjøareal å ta av i Bærum kommune. 

 

Det er ikke registrert spesielle fiskeri- eller havbruksinteresser innenfor det viste 

planområdet. Men like utenfor, på feltet «Nord av Ostøya» drives det yrkesfiske med passive 

redskaper som garn og line etter arter som torsk, lyr, sei, piggvar og rødspette. Her foregår 

også et viktig fritids- og turistfiske. Lenger ute er det også viktige trål-/rekefelt. Videre er det 

flere viktige forekomster av ålegras og bløtbunnsområder i strandsonen i Bærum kommunes 

ikke veldig omfattende sjøområder. Betydningen av ålegraset må særlig ses i sammenheng 

med det viktige gytefeltet «Gåsøyrenna» i nærheten. 
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Strandsonen, særlig i Bærum, er allerede hardt presset, og det kan vanskelig ses at det er 

særlig stort utvalg av ledige arealer for større tiltak andre steder, som ikke lett vil kunne 

komme i konflikt med viktige naturtyper og andre fiskeriinteresser. 

 

Det er generelt sett god grunn til å være skeptisk til utfylling og dumping av masser i sjø. 

Fiskeridirektoratet er spesielt opptatt av hvilke konsekvenser slike tiltak kan få for miljøet, 

dyre- og plantelivet i sjøen, vannkvalitet, bunnforhold, fiskeplasser mv. Ofte kan slike 

masser inneholde virkningsfulle mengder av ulike kjemikalier og plast, selv om de ved første 

øyekast synes uanselige. Videre vil mindre partikler stadig tilføres eller virvles opp i vann. 

Vi ser det som svært negativt at miljøgifter slippes ut eller spres i naturmiljøet hvor de 

akkumuleres i næringskjeden og som på sikt, representerer en potensiell fare for mennesker 

og dyr. Viktige stikkord er – mattrygghet og helse. 

 

Det er viktig at man nøye avveier de ulike behovene for å gjennomføre planformål mot ulike 

uheldige virkninger av planen. Et slikt prosjekt bør ikke ende med i realiteten å være et 

prosjekt for lettvint å bli kvitt overskuddsmasser. Behov for mer landareal kan dekkes på 

mange andre måter, f.eks. ved overordnet samfunns- og arealplanlegging, hvor en ser de 

større sammenhenger, og hvor man finner god balanse mellom forskjellig bruk, og mellom 

bruk og vern, av områder. 

 

Vi minner om at «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen», som er nevnt i forslaget til planprogram, bl.a. også sier i punkt 5.3.4.5 

Sjøområder: «Disse områdene skal vektlegges som biotoper og grunnlag for fiske og annen høsting av 

fornybare naturressurser, og som ressurs for transport, ferdsel med fritidsbåt og annen rekreasjon. Det 

bør vises stor forsiktighet med å åpne for tiltak i sjø som medfører betydelige anlegg og/eller varige 

inngrep som kan være til ulempe for de hensyn som ligger bak retningslinjene.» 

 

Fiskeridirektoratet region Sør anser det ikke som noen god og framtidsrettet løsning å kvitte 

seg med overskuddsmasser i sjø, altså bruke sjøen som fyllplass, uten nøyere overveielser 

eller med konkrete og samfunnsvektige mål for øyet. 

 

Vurdering og merknader til planprogrammet 

På generelt grunnlag er Fiskeridirektoratet region Sør veldig betenkt mht utfylling og 

dumping av masser i sjøen. Denne planen synes å aktualisere til dels svært store 

massemengder som skal anbringes i sjø. 

 

En ting er hvilke konsekvenser selve etablerings-/byggefasen har på livet i sjøen. Dette kan 

avbøtes noe f.eks. ved at eventuelle arbeider i sjø blir lagt til vinterhalvåret, da livet i sjøen er 

mest i ro. En annen ting er hva som skjer etterpå, særlig ift ulike typer forurensning - 

hvordan massene vil oppføre seg og hvilken tilstand massene er i. 

 

Vi anser at utredningstemaet Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 

og Vannmiljø, jf. relevante krav i vannforskriften er tilfredsstillende beskrevet, men anbefaler at 

man også ser nærmere på virkninger som planen kan ha for fiskerinæringen. Vi antar at det 
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på samme måte, og i denne planen, foretas en vurdering og utredning for øvrige aktuelle 

områder som eventuelt blir berørt ved en flytting av hundrevis av båtplasser. 

 

Det vises til masseforvaltningsplan i Bærum kommune i kommunes forslag til planprogram, 

og denne omfatter også sjøområder. Vi kan ikke se at Bærum kommune har oversendt en slik 

masseforvaltningsplan til Fiskeridirektoratet for medvirkning. Det framgår videre ikke om 

kommunen har en småbåthavnplan, men et utredningstema må være å se hvordan eventuell 

flytting av så vidt mange båtplasser kan passe inn i kommunens, eller nabokommuners, 

øvrige arealplaner med virkning for sjøområder. 

 

Vi forutsetter også at det tas kontakt med lokale fiskere/det lokale fiskerlaget og Fiskerlaget 

Sør i den videre planprosessen ift å avklare nærmere mulige konflikter med fiskeriene i 

området. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Knut Kristian Skjolden 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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