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Utbygging Fossum gård - Ankerveien 201 

Lysakervassdragets venner (LvV) viser til kunngjøringen om offentlig høring, 

planvedtak og nye plandokumenter som er lagt ut på kommunens 

innsynopplegg. Vi er oppmuntret av at den nye versjonen av planforslaget 

trekker bebyggelsen noe opp og lenger vekk fra Lysakerelva. 

Vi må dessverre melde at grunneieren allerede har forkludret Bærum 

kommunes ønske og Oslo kommunes innspill om å beholde skjermende 

vegetasjon i elvas kantsone ved å hogge de største trærne som inntil nylig sto 

i skråningen langs turvei L-1, der hvor den passerer planområdet. Som 

resultat kan lysforurensning fra bebyggelse mot elvemiljøet bli sjenerende. 

Dette må bøtes på med en streng begrensning av utebelysning på østsiden av 

bygningene som skal stå nærmest Lysakerelva, samt krav om blending av lys 

fra vinduer. Dette gjelder særlig bygg B2. 

En viktig begrunnelse for en slik streng miljøbeskyttelse er de klare tegn på 

at beveren er tilbake i Lysakerelva, og at Hammerdammen er et av stedene 

med de sikreste tegn etter den. I tillegg er elvekorridoren vesentlig for trekket 

av rådyr, et sky vesen som vandrer mest i kveldingen, og det hele året. Det er 

også habitat for fossekall som er også menneskesky. 

Med disse naturforholdene like ved, er det vesentlig at boligprosjektet i størst 

mulig grad isoleres fra Lysakerelva og dens kantsone. Derfor, i tillegg til 

lysskjerming, bør kommunen pålegge utbyggeren eller selv foreta nyplanting 

av stedegne trær langs morenekanten til erstatning for de som er hogget. 

LvV er fremdeles ikke overbevist at denne utvidelsen av Fossumbebyggelsen 

inne i et område som strengt tatt burde i sin tid være innlemmet i Marka på 

lik linje med Bogstad gård, er en riktig utvikling. Denne snikende flytting av 

skillet mellom det som til nå har vært å betrakte som Marka og Bærums 

boligområder fører uunngåelig til forringelse av elvemiljøet også gjennom 

krav til sikring og lignende tiltak langs den bratte skråning ned fra 

moreneryggen. 
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Det er fremdeles grunn for Bærum kommune til å revurdere sitt vedtak å 

tillate utbyggingen på denne eiendom i det hele tatt. 

Med vennlig hilsen 

 

 

John Tibballs     Bo Wingård 

styreleder      styremedlem 


