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Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskioldbanen i Bærum 
kommune 

Norges Skytterbund (NSF) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til opprydning av 
forurenset grunn på lerduebanen på Løvenskioldbanen i Bærum kommune. Planlagte tiltak 
sendes med dette på høring for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter 
vedtak i saken.  
 
Tiltaksplanen er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under 
høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til tiltaket som er foreslått er 24.04.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 30.08.2016 mottatt søknad fra Norges Skytterforbund (NSF) 
om tillatelse etter forurensningsloven til opprydning av grunnforurensning på lerduebanen på 
Løvenskioldbanen skytebane i Bærum kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til 
søknaden med stedspesifikk risikovurdering den 13.05.2019 og et notat som sammenstiller 
resultater fra den nyeste kartlegging og overvåkning den 28.02.2020.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Sammendrag av søknaden 
NSF har våren 2020 igangsatt strakstiltak for å redusere forurenset avrenning fra Løvenskioldbanen. 
Strakstiltakene innebærer at det etableres avskjærende grøfter for å redusere mengden forurenset 
vann, og at forurenset avrenning fra lerduebanen renses.  
 
Som langsiktig tiltak for å bedre miljøtilstanden foreslår NSF tiltak som er delt inn i fire delområder 
og vist i figur 1. For detaljer vises det til vedlegg 4 «Mulige tiltak på Løvenskiold skytebane»: 

 Område 1: oppsamling av blyhagl og lokal tildekking samordnes med evt. uttak av skog 
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 Område 2: tildekking av myr og kratt med inntil 1 m, tildekking og mulig igjenfylling av åpent 
vann  

 Område 3: tildekking med 0,5-1 m samordnes med evt. uttak av skog  
 Område 4: fjerne forurensede sedimenter og etablere små terskler i bekken for økt rensing 

 

Figur 1: Tiltaksområdet for foreslåtte tiltak på gnr./bnr. 32/1 og 32/50 i Bærum kommune delt inn i fire 
delområder.  
 
NSF foreslår å dekke til åpne flater og de mest forurensede arealene på lerduebanen med inntil 1 
meter rene masser (område 2). Øvrig areal innenfor nedslagsfeltet for hagl vil også tildekkes, men i 
mindre omfang og tilpasset lokale forhold. I områder med skog vil tiltak vurderes og samordnes 
med hogst. Tildekkingen vil både redusere eksponeringen av forurensningen for de som ferdes i 
området, og det ventes at det vil redusere avrenningen til vassdrag betydelig.  
 
Det er ikke planlagt å fjerne forurensede masser før en dekker til området, jf. risikovurdering i 
vedlegg 2 «Sårbarhetsvurdering».  
 
I tillegg til tiltak på lerduebanen, så foreslår NSF å gjøre tiltak i bekkeløp etter utløp fra drensrør 
under banene/start av Ilabekken.  
 
Rensedammene og overvåkning av avrenningen vil redusere miljøulemper mens tiltakene pågår.  
 
Planlagt tiltak befinner seg innenfor markagrensen1. Området er i hovedsak avsatt til landbruks-, 
natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. En mindre del er avsatt til arealformål "nåværende 
idrettsanlegg".  
 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 

 
1 Lov om naturområder i Oslo og nærliggende områder (markaloven) 
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tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dersom 
høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi 
informasjon om det. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om tillatelse skal gis eller ikke. Dersom uttalelsene 
er omfattende, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.  
 
Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltningsmyndighet. 
Uttalelser knyttet til kommunens/statens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og 
eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering. 
 
Bærum kommune vil få tilsendt eget høringsbrev.  
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 24.04.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/1744.  
 
Tiltaksplanen er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
 
Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt Norges 
Skytterforbund til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på 
hvilke vilkår.  
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Siri Haug 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Forurenset grunn og tiltak, Løvenskioldbanen, 30.08.2016 
2 Sårbarhetsvurdering 13.05.2019 
3 Oppdatering av analyseresultater 28.02.2020 
4 Mulige tiltak på Løvenskiold skytebane, 04.03.2020 
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Mottakerliste: 
Bærum natur- og friluftsråd Furulia 27 1356 BEKKESTUA 
Fredrik Michelet Dælimosen 55 1359 EIKSMARKA 
Løvenskiold-Vækerø AS P.b.38 Skøyen 0212 OSLO 
Bærum Turlag    
Naturvernforbundet i Bærum Postboks 252 1319 BEKKESTUA 
Oslo og omland friluftsråd Postboks 8896, Youngstorget 0028 OSLO 
Statsbygg (Ila forvaringsanstalt) c/o Statsbygg Postboks 232 

Sentrum 
0103 OSLO 

Skydeselskapet Skarpskytten c/o Knut Olav Olsen 
Randsborggata 32A 

3520 JEVNAKER 

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS Postboks 2004 Vika 0125 OSLO 
Asplan Viak AS    
Norges vassdrags- og energidirektorat PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO 
Johan Peter Amb Griniveien 329 1356  
KConsult v/Knut Søraas    
Miljødirektoratet PB 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Sturla Meisingset Griniveien 331 A 1356 Bekkestua 
Jørgen Bøhn Østernvannveien 53 1359 EIKSMARKA 
Linda Meskestad Østernvannveien 53 1359 EIKSMARKA 
Christina Jane Espeland Østernvannveien 49 1359 EIKSMARKA 
Jørn Moss Skogskjøtsel Listuveien 46 1359  EIKSMARKA 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Norges Miljøvernforbund Skuteviksbodene 24 5035 BERGEN 
Bærum Elveforum Postboks 252 1319 BEKKESTUA 
Vannområde Indre Oslofjord vest    
Bærum Jeger- og fiskerforening Postboks 147 1300 SANDVIKA 
Løvenskiold-Vækerø v/ Carl Otto Løvenskiold Drammensveien 230 0277 OSLO 
Fossum Terrasse Boligsameie Postboks 6668 St. Olavs Plass 0129 OSLO 
Ila borettslag c/o MAGS Regnskap 

Jøssingveien 90 
1359 EIKSMARKA 

Folkeaksjonen mot skytestøy fra 
Løvenskioldbanen 

   
 

Markarådet    
 
 
Kopi til:  
Norges Skytterforbund Postboks 5000 0840 OSLO 
Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

 


