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Offentlige forpliktelser (noen) for etterbruk av Fornebulandet

Rammebetingelser og anmodninger fra sentrale myndigheter
Sentrale myndigheter (Miljøverndepartementet, Stortinget, Regjeringen og Fylkesmannen) har lagt en 
del forutsetninger til grunn for hele utbyggingsprosjektet på Fornebu. Det sies bl.a. at:

·	 "Miljøvernavdelingen viser til at et så stort utbyggingsområde på Storøya som vist i 
Kommunedelplanen (KDP-1), vil medføre vesentlige negative konsekvenser for verdiene som 
ligger til grunn for naturreservatene. Avdelingen kan ikke akseptere en slik utbygging som er 
foreslått, og mener at det må gjøres nye vurderinger og drøftinger for å komme frem til løsninger 
for utbyggingen som bedre ivaretar hensynet til naturverdiene. Miljøvernavdelingen fremmer 
derfor innsigelse mot kommunedelplanen når det gjelder utbyggingsområdet på Storøya". 
(Innsigelse fra Fylkesmannens Miljøvernavd. (25.09.1996) mot utbygging av Storøya).

·	 "Miljøvernavdelingen vil understreke at vår innsigelse mot utbygging av Storøya fortsatt står ved 
lag" 
Fra Fylkesmannens brev til KEF vedrørende Etterbruk av Fornebu (brev datert 13.5.98 - ref. Snr 
97/06240 A421.31)

·	 "Videre skal nasjonale mål for miljøhensyn og ressursforvaltning og Norges forpliktelser for 
oppfølging av internasjonale avtaler vedr. miljøvern, helsevern og naturressursforvaltning 
ivaretas". 
"Samtidig som det tilstrebes en effektiv arealbruk må utbyggingspresset på viktige 
landbruksområder, kulturminner og natur- og friluftsområder i regionen dempes". 
(Rikspolitiske retningslinjer for Gardermoen - kongelig resolusjon av 18.03.94)

·	 "Større sammenhengende naturområder utgjør viktige kjerneområder for mange arter. Det er 
viktig å unngå oppstykking av artenes leveområder og ivareta trekk- og spredningsveier for ulike 
arter." 
(Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - "RA21", vedtatt i fylkestinget 20.01.1998)

·	 Ang. Overordnede mål : 
"Arealressurser og biologiske ressurser i Akershus skal forvaltes slik at det biologiske mangfoldet 
og potensialet for matproduksjon opprettholdes på kort og lang sikt." 
(Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - "RA21")

·	 Ang. Arealplanlegging (mål) : 
"Gjennom den løpende planleggingen, både lokalt og regionalt, skal det legges til rette for en 
god helhetlig grøntstruktur som samordner interesser knyttet til biologisk mangfold, landbruk, 
kulturlandskap og friluftsliv." 
(Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - "RA21")
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·	 Ang. Vann og biologisk mangfold. 
"Når det gjelder Oslofjordområdet er det primært nedbygging av arealer som truer 
naturlandskapet. Hovedutfordringen her er en langsiktig forvaltning av den kystnære naturen som 
tar hensyn til det biologiske mangfold, produktivitet og evne til fornyelse. En må tilstrebe å ta 
vare på hovedtrekkene i landskapet og ulike naturtyper rundt Oslofjorden." 
(Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - "RA21")

·	 Ang. Overordnet mål for Vannmiljøet i Akershus. 
"Miljøet i og langs sjø og vassdrag skal forvaltes på en måte som ikke skader naturmiljøet, 
bevarer det biologiske mangfold og fremmer befolkningens muligheter for friluftsliv og 
rekreasjon... 
Hovedtrekkene i Oslofjordlandskapet og fjordens ulike naturtyper skal bevares. Ubebygde arealer 
rundt Oslofjorden innenfor RPR-sonen skal forbli Ubebygde... 
Oppfølging av intensjonene i Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Oslofjorden på alle 
forvaltningsnivåer..." 
(Fylkesdelplan for Miljøvern i Akershus - "RA21")

·	 "Staten har også som mål at Fornebu skal fremstå som et utstillingsvindu for bærekraftig 
utvikling, hvor ivaretagelse av biologisk mangfold og bærekraftig produksjon og forbruk tillegges 
betydelig vekt". 
(Det Kongelige Planleggings- og Samordningsdepartement: Etterbruk av Fornebu (16.07.1997))

·	 "Konsekvensutredningen (NINA-Oppdragsmeldig no. 425) viser at av de tre analyserte 
etterbrukssituasjoner på Storøya, er det kun "Storøya som naturområde" som etter all 
sannsynlighet ikke vil føre til en reduksjon av artsmangfoldet i naturreservatene og Fornebu 
generelt".

·	 "Innenfor flyplassområdet ligger fire naturreservater fredet etter naturvernloven, som skal 
ivaretas i den videre planlegging." 
(Det Kongelige Planleggings- og Samordningsdepartement: Etterbruk av Fornebu (16.07.1997))

·	 "Regjeringen ønsker at det fremtidige Fornebu skal fremstå som et resultat av miljørettet og 
samfunnsrettet planlegging". 
(Stortingsproposisjon no. 1. 1995-96)

·	 Utdrag fra verneforskriftene for Storøykilen og Koksabukta naturreservater (Kongelig resolusjon 
02.10.1992) : 
"Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold ..." 
Disse bestemmelser gjelder primært i reservatet, men hvis endringer i naturforholdene rundt 
reservatet endrer karakteren til reservatene, vil dette kunne være svært negative inngrep i forhold 
til verneintensjonene.

·	 I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Direktoratet for Naturforvaltning med anmodning 
om verning av Storøykilen og Koksabukta (datert 10.07.1991) står det at vernet av reservatene 
er nødvendig, men er kun et minimumsvern som ikke sikrer alle vernebehov for f.eks fuglelivet 
regionalt eller lokalt.

·	 "Naturverdier og rekreasjoner skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning til beste for 
befolkningen i dag og i morgen" 
(Rikspolitiske Retningslinjer for Oslofjorden).



Bærum Kommunes vedtatte ansvar for ivaretagelse av naturverdier.
Bærum kommune har et uttalt, sterkt og forpliktende miljøengasjement. Dette er bl.a. nedfelt i 
følgende kommunale vedtak :
·	 I Bærums Kommuneplan (1995 - godkjent i Kommunestyret Februar 1996), står følgende : 

Ang. Mål og retningslinjer (s.1) : 
Miljøvern : "Ved behandling av plan- og byggesaker skal estetiske retningslinjer, ivaretakelse av 
naturverdier, kulturminner og landskapshensyn legges til grunn".

·	 I Bærums Kommunedelplan "Idrett og Friluftsliv i Bærum"(Vedtatt av Bærum Kommunestyre 
31.01.1996) står bl.a. følgende : 
"Bevaring av biologisk mangfold skal stå sentralt i Bærums arealforvaltning. Flora, fauna og 
biologiske sammenhenger må vektlegges" 
"Å sikre at utbyggingen på Storøya ikke fører til alvorlige skader på naturreservatene" 
(Bærum Kommunes’ Formannskapsvedtak av 12.06.1996) 
 I (Bærum) kommunestyrevedtak av 19.03.1997 står det bl. a : 
"Kommunestyret legger Miljømeldingens (se under) forslag til strategier og retningslinjer til 
grunn for det videre arbeid med å finne virkemidler for å oppnå de ønskede resultater…". 
Dokumentasjonsrapport over kulturminner, natur- og rekreasjonsverdier på Fornebu må være en 
forpliktende føring i det videre arbeid med utbyggingen på Fornebu"

·	 I "Miljømeldingen", som ble endelig vedtatt av Bærum Kommunestyre 19.03.1997 står bl.a: 
"Dokumentasjonsrapport over kulturminner, natur- og rekreasjonsverdier på Fornebu må være en 
forpliktende føring i det videre arbeid med utbyggingen på Fornebu". 
"Samtidig fastholdes hovedprioriteringene i arealpolitikken, hvor byggesonen skal forvaltes med 
sikte på å bevare det grønne preget og miljøkvalitetene".... 
"Den økonomiske, teknologiske og befolkningsmessige utviklingen må holde seg innenfor 
rammene av naturens tåleevne...." 
"Bevaring av biologisk mangfold skal stå sentralt i Bærums arealforvaltning. Flora, fauna og 
biologiske sammenhenger må vektlegges. 
Nasjonale mål, og forpliktelse Norge har inngått ved å undertegne internasjonale avtaler for 
bevaring av biologisk mangfold, stiller krav til kommunal forvaltning. 
Bærums innbyggere skal kunne oppleve et rikt dyre- og planteliv i marka, kulturlandskapet, 
skjærgården og i de grønne lungene i bebyggelsen. Befolkningen skal ha muligheter til friluftsliv 
med miljøforandring og naturopplevelser i et rikt nærmiljø".

Av Terje Bøhler - Norsk Ornitologisk Forening, Oslo og Akershus


