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DEL TO – MER OM SAKEN

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
Tiltak Bærum kommune jobber med og hvilke som er planlagt:
Innsatsområde

Påvirkning som
Tiltak
tiltaket knyttes til
Tiltak for å bedre miljøtilstanden
Redusere utslipp fra
Næringstilførsler T4 Prioriterer i dag VA-tiltak som
kommunalt avløp og
til fjorden, først og reduserer utslipp av kommunalt
avløp i spredt bebyggelse fremst nitrogen og avløpsvann og avløpsvann fra spredt
fosfor
bebyggelse til vassdrag.

Redusere arealavrenning Næringstilførsler
fra jordbruk
til fjorden, først og
fremst nitrogen og
fosfor, samt slam
og partikler

Status for gjennomføring
og planlagte tiltak
Tiltaket pågår og inngår i
hovedplan vann og avløp.

T2,T3 Prioriterer også strengere krav til
utslipp av overvann fra bygg- og
anleggsvirksomhet til vassdragene.

Tiltaket pågår og inngår i
handlingsplan for
overvann.

Krever renhet i overvann og annet
fremmedvann som tilføres avløpsnettet
gjennom krav i utslippstillatelser

Tiltaket pågår og inngår i
hovedplan vann og avløp

Det er nærmere 10 000 gatesandfang i
Bærum hvorav 5000 tømmes/sjekkes
hvert år.

Tiltaket pågår, Bærum
kommune var først ute
med gode rutiner for dette

T12,T14 Har flere større prosjekter langs
Øvervandsvassdraget, Iselva og
Dælibekken. De største er:
-Lokal tilskuddsordning i landbruket for å
hindre avrenning av partikler og
næringsrikt vann fra dyrket mark
(fangdammer, vegetasjonsløsninger i
kantsonen, mm)
-Overvannsplan for landbruksarealene i
Dælibekken nedbørfelt
T12,T14 Tilsyn av vegetasjonssoner langs
vassdrag.
T9 Forvalte miljø-tilskuddsordninger

Pågår

Pågår

Planlagt
Ferdigstilles i 2021,
videreføres til andre
sidebekker til Sandvikselva
og Isielva i årene fremover

Innsatsområde

Redusere tilførsler av
miljøgifter og marin
forsøpling

Påvirkning som
Tiltak
tiltaket knyttes til
Tiltak for å bedre miljøtilstanden
Deponiavrenning, T18 Flere tiltak knyttet til avrenning fra
villfyllinger,
Øverlanddeponiene og Isideponiene er
generell
gjennomført, noen pågår fremdeles.
forsøpling,
gummigranulat fra T3 Det er nærmere 10 000 gate- sandfang
veitrafikk,
i Bærum hvorav 5000 tømmes/sjekkes
plastforsøpling fra hvert år. Tømming av disse prioriteres for i
landbruket og mye disse samles det miljøgifter fra veidrift .
mer
T18 Kartlegging av avrenning fra mindre
deponier og villfyllinger gjennomføres i
2021 (mye mikroplast fra disse).
K9 Utfordringer med forurensede
sedimenter langs kysten. Disse ligger i
områder med rikt naturmangfold og
oppryddingen må derfor gjennomføres
med god kunnskap om miljøtilstanden i
fjorden og alle faktorer som spiller inn.

Status for gjennomføring
og planlagte tiltak
Pågår

Pågår

Pågår

Fagrådet for indre
Oslofjord er et
interkommunalt samarbeid
mellom kommunene langs
indre Oslofjord, de
utarbeider tiltaksplan for
de forurensede
sedimentene.

Marin forsøpling
T18 Det gjennomføres årlig
ryddedugnader langs vassdragene og
andre avrenningsveier til sjøen. I flere år
har Bærum kommune tilbudt
strandryddedag til innbyggerne

Pågår, strandryddeuka er
13.-19.september 2021

T5 Innføre forskrift med forbud om
dumping av båtseptikk.

Pågår, sak fremmes høst
2021

T18 Krav om avfallsplaner i småbåthavner Pågår

T5 Etablering av tilgjengelige og praktiske
mottak for avfallstømming og
septikktømming i båthavner

Pågår

T23 Gjennomgang av havner, brygger og Pågår
fortøyningsinstallasjoner for å unngå at
vrakbåter blir liggende og utgjøre fare for
forsøpling og forurensning, og for å bedre
ferdselen i kommunens sjøområde.

Innsatsområde

Ivareta sårbare arter,
utvalgte naturtyper og
kulturminner

Påvirkning som
Tiltak
tiltaket knyttes til
Tiltak for å bedre miljøtilstanden
Arealkonflikter,
Sårbare arter
arealbruk,
T22 Arbeide med å avklare område
arealpress
for hummerfredning.
T25 Større fokus på å hensynta
gyteområder for torsk i
arealplanleggingen

Status for gjennomføring
og planlagte tiltak

Pågår

Planlagt

Utvalgte naturtyper
T24,T25 Arbeidet med utvalgte
Det pågår og planlegges i
naturtyper i sjø er viktig. Fokus på å helhetlig og systematisk
hindre ødeleggelse og
Kartlegging.
fragmentering av viktige naturtyper
som bløtbunn, sjøgressenger og
tareskoger.
T26 Det er laget et program for å
redusere omfanget av
stillehavsøsters
Restaurering av
naturverdier

Bedre allmennhetens
tilgang til strandsonen

Arealkonflikter,
arealbruk,
arealpress

T13, T34 Ved utvikling av
Planlagt
kystområdene
skal restaurering av sjøområdene
inngå i planarbeidet, dvs reetablere
natur og forbedre biologisk
mangfold. FN har utpekt 2021-2030
til verdens tiår for restaurering av
økosystemer.

Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv
Arealkonflikter,
T40, T44 Håndheve byggeforbud i
Pågår
arealbruk,
strandsonen i tråd med de statlige
arealpress
planretningslinjene (SPR) for
Privatisering langs strandsonen, som for
kysten
Oslofjordregionen blant annet
innebærer at utbygging i 100metersbeltet langs sjøen bør skje
gjennom kommunale arealplaner og
ikke gjennom enkeltvise
dispensasjoner.
T40, T43 Videreutvikle kystien

Opprettholde og styrke
attraktiviteten til områder
som er viktige for
friluftsliv

Pågår, har etablert ordning
som sikrer badestrendene

Pågår

T44Prioritere tilrettelegging, drift og Pågår
vedlikehold av friluftslivsområdene.
T48 Kommunale kulturminneplaner Planlagt,
med særlig fokus på tiltak knyttet til
sjørelaterte kulturminner og
kulturmiljø.

Innsatsområde

Bidra til at
friluftslivsområdene blir
brukt av alle
befolkningsgrupper

Påvirkning som
Tiltak
tiltaket knyttes til
Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv
T54 Stimulere kommunene til å
utvikle gode løsninger for gange,
sykling og kollektivtransport til
friluftslivsområder.

Status for gjennomføring
og planlagte tiltak
Pågår

T56 Informere befolkningen om
Planlagt
allemannsretten, herunder
rettigheter og plikter ved friluftsliv i
strandsonen

Plan- og bygningsloven er
sentral

Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden
T59 Sikre en streng praktisering av Pågår
plan- og bygningsloven § 1-8 med
byggeforbud i strandsonen
T63 Oslofjordrådet - en
samordningsarena der ordførere
fylkesordførere, klima- og
miljøministeren og andre berørte
statsråder møtes hvert år for
statusoppdatering,
erfaringsutveksling og for å sikre
oppfølging og framdrift av de ulike
tiltakene.

Etablert

