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Høringsuttalelse til ”Tilleggshøring av kommuneplanens arealdel 1017-2035”,
innspill nr. 6:

Utvidelse av steinbruddet på Steinskogen i Bærum
Oslo og Omland Friluftsråd har som hovedformål å ivareta Marka, markaloven, naturmangfoldet
og friluftslivet i regionen.
En utvidelse av Franzefoss`steinbrudd på Steinhøgda i Bærumsmarka til nærmere det dobbelte av
hva det er i dag, vil være et stort naturinngrep og vil true viktige friluftsinteresser i Bærum. Dette
har kommunen selv fastslått i sin nylige kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, der
området er klassifisert som ”Svært viktig” for friluftslivet. De lokale friluftsorganisasjonene kan
bekrefte dette og departementet sa nei til utvidelsen da Bærum kommunen fremmet forslaget
første gang i forbindelse med forrige kommuneplan-rullering.
OOF har stor respekt for det arbeid Bærum kommune gjør gjennom sin Klimastratgi og
Masseforvaltningsplan, men vi mener at kommunen bør forsøke å løse disse krevende
spørsmålene på annen måte.
OOF går derfor imot planen om å utvide Steinskogen. Videre i denne høringsuttalelsen
argumenteres det for dette syn.

Følge organisasjoner støtter denne høringsuttalelsen:
•

Skiforeningen

•

DNT Oslo og Omegn med Bærum Turlag

Kort beskrivelse av tiltaket

Franzefoss AS ønsker å utvide arealet for steinbruddet og masseuttaket på Steinskogen med om lag 170 dekar.
Bærum kommune anbefalte dette ved forrige kommuneplan-rullering (2015-2030). Området ligger i Marka og
Klima- og miljødepartementet godkjente ikke forslaget.
Bærum kommune mener nå at det har kommet opp nye momenter som tilsier en ny vurdering av saken. De
nye momentene er knyttet til at tiltaket passer godt inn i Bærum kommunes klimastrategi og
masseforvaltningsplan.
Det eksisterende Steinbruddet, på Steinhøgda øst for Bærums Verk, utgjør ut fra vedlagte kart om lag 200-250
dekar (opplysninger mangler i høringsdokumentet). Den foreslåtte utvidelsen mot nordøst er ifølge
høringsdokumentene 170 dekar.
Dette området er LNFR-område i gjeldende kommuneplan og består hovedsakelig av skog, noen hogstflater og
noen myrer (Vintermyrene).
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Konsekvenser for friluftslivet

Langs hele den østlige kanten av det utvidete områder går det en blåmerket sti og en rødmerket tospors
skiløype. Dette er ferdselsårer for friluftslivet fra bebyggelsen, Stein gård, Øverland og innover i Bærumsmarka.
Bærum Turlag skriver i e-post til OOF at dette er ”meget brukte skiløyper” og Skiforeningen skildrer på sin
hjemmeside skimulighetene slik: ”Løypen starter ved Gamle Ringeriksvei på vestsiden av Stein gård. Herfra er
det jevn stigning i 2 km. På et av høydedragene er det fin utsikt østover.”
Ved Stein gård er det flere utfartsparkeringsplasser, blant annet en med plass til 190 biler ifølge Skiforeningen.
Bærum Turlag skriver i en e-post til OOF at ”det vil være en meningsløshet å risikere å måtte ofre skiløyper og
stier i områder der det er bra dekning av parkeringsplasser.”
I Bærum Kommunes egen kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder fra 2017 framkommer det at dette
området har fått den høyeste verdien for friluftslivet; Svært viktig (A). I verdsettingen kommer det fram at
området brukes mye, har høye opplevelsesverdier for friluftslivet og er relativt inngrepsfritt. Alt dette ifølge
Miljødirektoratets ”Naturbase”, der kommunen har lagt inn sine egne verdsettingsdata.
Til siste tar vi med at Klima- og Miljødepartementet i avslaget fra 2016 viste til ”fylkesmannens vurderinger om
at utvidelsen vil få negativ påvirkning på friluftslivet i Marka, både på sti og løype som ligger rett i nærheten.”
Fylkesmannen påpekte også at støy fra anlegget ”vil påvirke friluftsliv og naturopplevelse.”
Konklusjon
Det foreslåtte området er altså verdsatt av kommunen selv som svært viktig for friluftslivet. Klima- og
miljødepartementet og fylkesmannen mener at tiltaket vil være negativt for friluftslivet og lokale
organisasjoner påpeker også områdets betydning for friluftslivet.
En utvidelse av steinbruddet vil medføre at viktige stier og skiløyper blir liggende helt på kanten av
steinbruddet. Kanskje forsvinner de ned i bruddet, kanskje må de legges om, kanksje blir støyutfordringene
store? Tilleggshøringen drøfter i svært liten grad konsekvensene for friluftslivet, og det framkommer i liten grad
hvilke friluftslivsverdier som står på spill.
OOF mener at de friluftslivsverdiene vi her har påpekt tilsier at forslaget bør avvises. I tillegg kommer at
området ligger innenfor Marka, med det hovedformål å sikre Bærums befolkning naturopplevelser og
muligheter for å kunne utøve friluftsliv og idrett.

Konsekvenser for naturmangfoldet og landskapsbilde

Et steinbrudd innebærer et stort og uopprettelig sår i landskapet. For landskapsbilde, naturmangfoldet og
naturopplevelsen vil en utvidelse av steinbruddet øke de negative effektene. I Tilleggshøringen framkommer
det ingen informasjon om effektene for verken naturmangfold eller landskapsbilde. Området har ingen
naturtyper som er klassifisert som viktige, men et myrparti, ”Vintermyrene”, ligger i kanten av det foreslåtte
området.

Oppsummering
OOF har stor respekt for de planer som Bærum kommune har for klimautfordringene (Klimastrategi 2030) og
masseutfordringene (Masseforvaltningsplanen). Vi har blant annet jobbet mye med Ringeriksbanen og innser
at det å handtere de store steinmassene som tas ut fra dette samferdselsprosjekt og andre blir svært krevende.
Klimautfordringene er selvfølgelig også viktige.
Men, vi mener i dette tilfellet at en bør finne andre og bedre løsninger på disse store utfordringene, enn å ta
deler av Marka, som er vernet for naturopplevelse og friluftsliv og som er verdsatt som Svært viktig for
friluftsliv av kommunen selv, med viktige utfartsområder og ferdselsårer i umiddelbar nærhet til det foreslåtte
steinbruddet.
Vi kan heller ikke se at Markaloven tillater denne typen tiltak, eller en argumentasjon der inngrep i Marka
tillates fordi det skulle ha positive effekter for klima.
Med vennlig hilsen
Tom Fremstad
Generalsekretær
Johan Hval
Rådgiver
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