
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres kjent at arbeid med offentlig 
detaljreguleringsplan for Malurtåsen er igangsatt. Igangsetting av planar-
beidet ble vedtatt av planutvalget i Bærum kommune den 14. oktober 2021. 
Hensikten med planarbeidet er å ivareta områdets karakter. Viktige problem-
stillinger vil være vern av kulturhistoriske bygninger og hageanlegg, landskap, 
vegetasjon samt ivaretagelse av bebyggelsesstruktur. 

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
Det forhåndsvarsles samtidig at det vurderes å nedlegge midlertidig forbud 
mot tiltak innenfor området i henhold til plan- og bygningsloven §13-1. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om 
konsekvens-utredninger.
Det vil bli arrangert en informasjonsdag om planarbeider på Stabekk i løpet 
av februar 2022. Arrangementet vil bli annonsert på kommunens internett-
sider.

Eventuelle merknader til planarbeidet og forhåndsvarsel av vurdering av 
bygge og deleforbud sendes Bærum kommune, Regulering, postboks 700, 
1304 Sandvika, eller e-postadresse: post@baerum.kommune.no  innen  
31. januar 2022. Merknader påføres arkivsak ID 21/9615.

Saksbehandler: Gro Magnesen, tlf. 67 50 52 89

Regulering

Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om mulig 
nedleggelse av mideltidig forbud mot tiltak for 
Malurtåsen

OFFENTLIG ETTERSYN
Planutvalget vedtok den 09.12.2021 å legge følgende planer ut til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10:

•  Ballerud - Johs Faales vei 80-100 -  
Kleivveien 22 – områderegulering, planID 2015030 
Saksbehandler: Claudia Gheorge, cgh@baerum.kommune.no 
Medvirkning: Det vil avholdes et informasjonsmøte 24.01.22, kl. 19.00.  
Informasjon om det blir et digitalt eller fysisk møte vil bli lagt ut på  
www.baerum.kommune.no/ballerud, 
Frist for merknader til offentlig ettersyn: 16.02.2022

•  Strølager i Økriveien gbnr. 77/345 og 203/18  
– detaljregulering, planID 2020018 
Saksbehandler: Grethe Løvald, grl@baerum.kommune.no 
Frist for merknader til offentlig ettersyn: 16.02.2022

Dokumenter i sakene ligger på kommunens nettsider: 
www.baerum.kommune.no/kunngjoringer
Merknader og klager påføres planens navn og planID og sendes 
Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller 
e-post: post@baerum.kommune.no innen fristen.


