SPØRSMÅL KOMMUNESTYRET 19.JUNI 2019
Ordfører!
Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål i Bærum Kommunestyret 19 juni 2019.
1. Hvilken dato har kommunen satt for avviklingen av den største bly- og støy
forurenseren på Løvenskioldbanen, dvs. Lerduebanen?
2. Når er vi trygge på at ca 5000 tonn bly er fjernet fra ett av kommunens viktigste
rekreasjonsområder?
24/3-1999, for 20 år siden, vedtok Bærum kommunestyre enstemmig følgende:
"Kommunen må bidra til å sikre miljøopprensning og mer miljømessig drift for
virksomheten på Løvenskioldbanen".
Det er også vedtatt av Bærum kommunestyre:
"Kommunen skal være en ledende miljøkommune og bevare og utvikle et godt
miljø"
Allikevel tillater kommunen fortsatt- etter 63 år- at bly- og støyforurensning nå berører
ca. 20.000 mennesker.
Med vennlig hilsen Aud Voss Eriksen
SVAR:
Jeg vil berømme Aud Voss Eriksen for å ta opp et viktig spørsmål knyttet til bly- og støy
forurensing fra Løvenskioldbanen . Som Voss Eriksen viser til og som flere i kommunestyre er
kjent med , har dette spørsmålet vært tatt opp mange ganger tidligere . Nå senest ved at
representanten Dag Egil Strømme stilte spørsmål om dette i MIK den 9.mai Både spørsmålet
og svaret fra rådmannen ble også behandlet av formannskapet.
Løvenskioldbanen er som kjent eid av Norges Skytterforbund . Kommunen er ikke grunneier.
Den virksomheten som drives på Løvenskioldbanen er i henhold til tidligere gitte
godkjennelser. Kommunen er slik sett ikke i posisjon til å fastsette dato for avvikling av banen
eller den virksomhet som drives der.
Vår rolle i denne saken er følge opp at virksomheten drives i henhold til bl.a. folkehelseloven
og forurensingsloven. Dette gjør også kommunen. I forhold til blyforurensingen er det
Fylkesmannen i Oslo og Viken som følger opp. Når det gjelder skytestøy er både kommunes
folkehelsekontor og bygningssjefen inn i saken.
For å understreke alvoret i saken , valgte formannskapet å gjøre om rådmannens notat til en
sak og dermed kunne fatte vedtak som gir føringer for videre arbeid. Jeg siterer fra vedtaket :
«Rådmannen bes komme med en sak som følger opp forurensningssituasjonen, særlig støy
og bly, ved Løvenskioldbanen.
1. Vedrørende støy: Folkehelsekontoret og bygningssjefen gjennomfører nødvendig

kvalitetssikring for å påse at den planlagte støyskjermen ved standplass 1 oppføres
som forutsatt av teknisk konsulent.
Formannskapet ber i tillegg Rådmannen følge opp og rapportere tilbake til
formannskapet antall terminfestede stevner på søndager og helligdager som har
blitt gjennomført i løpet av 2018 og 2019 samt den aktivitet som skjer på
Løvenskioldbanen samlet på lørdager i 2018 og 2019.
2. Vedrørende grunnforurensning: Formannskapet viser til dialogen mellom
Fylkesmannen og Norges Skytterforbund. Formannskapet beklager på det
sterkeste den manglende gjennomføring av pålagte tiltak selv om det er påvist
flere alvorlige avvik som følge av alvorlig forurensing i grunnen. Prosessen har tatt
alt for lang tid med gjentatt utsettelser og manglende gjennomføring.
Formannskapet viser videre til Fylkesmannens krav overfor Norges Skytterforbund
om å utarbeide en ny og oppdatert tiltaksplan (frist 1.12.18) for å fjerne og
redusere forurensning som skissert i Asplans Viaks rapport «Forurenset grunn og
tiltak, Løvenskioldbanen» datert 30.8.2016.
Formannskapet imøteser videre informasjon om gjennomføring av tiltak.»
Rådmannen opplyser om at administrasjonen nå er i gang med å effektuerer vedtaket og det
er tillyst møter med b.a Norges Skytterforbund.
Jeg kan derfor love spørsmålsstilleren at dette temaet er høyt opp i både den politiske og
administrative bevisstheten . Vi vil arbeide målrettet for å få til løsninger på det vi alle
oppfatter som et uholdbar situasjon

