
Detaljreguleringer
Fornebuveien 37 mfl. (Teleplan vest) og 
Fornebuveien 31 mfl. (Teleplan øst) 

Åpent informasjonsmøte
Bærum kommune regulering v/Claudia C. Gheorghe, 15.03.23

Velkommen til digitalt 
informasjonsmøte 

Møtet vil starte kl. 18.00
Vennligst slå av kamera og lyd: 



Agenda

• Introduksjon: Rammer for møtet og presentasjon av aktørene 

• Bærum kommune regulering:  Planprosess, vedtak, medvirkning

• Teleplan/forslagsstiller:

• Teleplan vest (Fornebuveien 37 m.fl.)

• Teleplan øst (Fornebuveien 31 m.fl.)

• Møtedeltakere: Spørsmål



Rammer for det digitale møtet

Det blir ikke skrevet møtereferat og det er heller ingen opptak av møtet. 

Presentasjonene vil legges ut på kommunens hjemmeside.

Standardinnstilling gjester: kamera og lyd avslått

Hvis du ønsker å si noe underveis
Alternativ 1 - skriv «?» i chatten eller «rekk opp hånda». Så vil du få ordet.
Alternativ 2 - skriv hele spørsmålet i chatten.

I tilfelle du mister forbindelsen, gå inn på samme link igjen. www.baerum.kommune.no/teleplan

http://www.baerum.kommune.no/teleplan


Runde «rundt bordet»
Bærum kommune regulering (myndighet)

Kjell Seberg (reguleringssjef)
Claudia Gheorghe (overarkitekt og saksbehandler Teleplan vest og øst)
Mette Sofie Andreassen (overarkitekt og medhjelper Teleplan vest og øst)

Teleplan Eiendom (forslagsstiller)
Christian Joys

Fredensborg bolig (utbygger)
Jon Atle Botn

Norconsult (plankonsulent)
Torhild Gausereide

Dyrvik arkitekter (arkitekt)
Hedda Leivestad



Hva er en reguleringsplan?
En arealplan som styrer framtidig arealbruk 
av et avgrenset område

Bruk/utvikling
Vern
Utforming

En reguleringsplan inneholder:
Plankart og bestemmelser (juridisk bindende)
Planbeskrivelse med illustrasjoner og 
utredninger/analyser

Vedtas politisk

Plan- og bygningsloven



Planområde
Teleplan vest (Fornebuv. 37) og Teleplan øst (Fornebuv. 31)



Planprosessen
Hva og når?

Oppstarts-
møte

Utarbeidelse 
planforslag

Forhånds-
uttalelser og 
merknader

1.gangs-
behandling

Høring / offentlig ettersyn
Bearbeiding

Merknader/
uttalelser

Vedtak
Planprogram 

med  
byplangrep

Overordnet
ramme



Utdrag fra vedtak

1.gangsbehandling – Planutvalget 15.02.23

Planene legges ut på høring
Planene skal bearbeides til 2.gangsbehandling

Nedjustering utnyttelse/høyder

Plassering/utforming balkonger

Visualisering støyskjermingstiltak

Større andel skal settes av til alternative boformer

Arkitekturkonkurranse for nye portalbygg og 
hovedkontor fremlegges for Planutvalget før 
rammesøknad sendes inn.



Medvirkning
Høring/offentlig ettersyn – frist 1. april 2023

Plankart med 
tegnforklaring

Bestemmelser

Alternative bestemmelser 
på støy og rekkefølgekrav

Saksfremlegg med vedtak

Planbeskrivelse
Analyser og utredninger
Øvrige saksdokumenter



Medvirkning
Høring/offentlig ettersyn – frist 1. april 2023

Dokumenter i saken ligger på kommunens nettsider: 
www.baerum.kommune.no/kunngjoringer

Merknader påføres planens navn og planID
[Fornebuveien 37 m.fl. (Teleplan vest)] og [2021001]
[Fornebuveien 37 m.fl. (Teleplan vest)] og [2021016] 

og sendes 
Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, 
eller e-post: post@baerum.kommune.no innen fristen.

http://www.baerum.kommune.no/kunngjoringer


Detaljregulering: informasjon og medvirkning

Fornebuveien 37 mfl. (Teleplan vest)
Fornebuveien 31 mfl. (Teleplan øst)

www.baerum.kommune.no/teleplan

Ved spørsmål ta kontakt med:  
Claudia Gheorghe 
cgh@baerum.kommune.no

http://www.baerum.kommune.no/teleplan
mailto:cgh@baerum.kommune.no
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