Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/3867 - 18

Saksbeh.:
Gro Koppen, 911 47 803

Dato:
07.03.2022

Tilslutning til forslag om vern av Lysakervassdraget
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken av 18.06.2021,
hvor Oslo og Bærum kommuner bes om å ta stilling til igangsetting av en verneprosess for
Lysakervassdraget, samt vår foreløpige tilbakemelding av 20.12.2021.
Vi ser positivt på Statsforvalterens initiativ og deler vurderingen av at vassdraget med sidearealer er
særdeles viktig for biologisk mangfold i nasjonal sammenheng. Vi slutter oss derfor til forslaget om at det
igangsettes en prosess for å verne Oslo kommunes eiendommer langs vassdraget etter
naturmangfoldloven, som naturreservat.
Vi ber om at følgende forutsetninger ivaretas:
-

Verneprosessen må tilrettelegges for god medvirkning, og inkludere deltakelse fra relevante
fagetater i kommunen, herunder Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og
byfornyelsesetaten, og eventuelt også Byantikvaren og Vann- og avløpsetaten. Innspill skal ivaretas
i prosessen.

-

Verneprosessen må ikke komme i vesentlig konflikt med gjennomføringen av Veiledende plan for
offentlig rom (VPOR) for Lysakerbyen og pågående planarbeid i nedre del av Lysakervassdraget
(Lilleaker). VPOR for Lysakerbyen ble tatt til orientering av Oslo bystyre 20.06.2019 og Bærum
kommunestyre 06.02.2019, og skal legges til grunn som veiledende for den videre plan- og
byggesaksbehandlingen i området. VPORen legger opp til flere tiltak som kan komme i konflikt med
et eventuelt vern, herunder nye broer over Lysakerelva, samt nye turveiforbindelser og møteplasser
langs elva.

-

Vernet må ikke redusere allmennhetens tur- og friluftsmuligheter i området vesentlig, eller
vanskeliggjøre bruk, drift og vedlikehold av eksisterende tekniske installasjoner, anlegg og bygninger
langs vassdraget.

Vi ber om å bli orientert dersom verneprosessen blir igangsatt.
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