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Sammendrag 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om 

administrasjonens saker knyttet til etableringen av Telenor Arena ble forsvarlig utredet og 

om de politiske vedtakene ble fulgt opp i tråd med vedtakenes ordlyd, forventninger og 

føringer. 

 

Som grunnlag for vurderingene er de politiske vedtakene og kravene i Kommuneloven og 

dagjeldende Plan- og bygningsloven lagt til grunn. Dataene i undersøkelsen er hovedsakelig 

hentet fra politiske saker i kommunestyre, formannskap og planutvalg samt dokumenter fra 

prosessen i kommunens arkivsystem. Revisjonen har også gjennomført samtaler og mottatt 

dokumentasjon fra aktører som har vært sentrale i prosessen. 

 

Hovedfunnene i undersøkelsen er: 

 Reguleringssaken var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt.  

 Sakene etter 2011 var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt.  

 

 

Revisjonen foreslår at kontrollutvalget vedtar følgende anbefaling til rådmannen: 

 

Rådmannen bør vurdere tiltak for i fremtiden å sikre at politiske intensjoner nedfelles 

i reguleringsplanene så langt plan og bygningsloven gir muligheter for dette. 
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1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om Telenor arena med 

følgende problemstillinger:
1
  

1. Er de politiske vedtakene knyttet til Telenor Arena fulgt opp av rådmannen, i tråd 

med vedtakets ordlyd og intensjon? 

2. Er administrasjonens saker knyttet til etableringen av Telenor Arena basert på 

forsvarlig saksbehandling?  

 

Revisjonen oppfatter at et sentralt formål med undersøkelsen er å belyse hvorfor Telenor 

arena ble noe annet enn det som var intensjonen.
2
 
3
  

1.1 Vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er politiske vedtak, lovkrav, regelverk etc. som inneholder krav eller mål 

som skal oppfylles på området. 

 

Kommuneloven har bestemmelser for rådmannens ansvar for å påse at de saker som legges 

fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
4
  

 

I 2006 gjaldt Plan og bygningsloven fra 1985.
5
 For vurderinger av kommunens arbeid med 

reguleringsplanen legger revisjonen bestemmelsene i denne loven til grunn.
6
 

 

De aktuelle bestemmelsene i disse lovene presenteres i kapittel 2. 

1.2 Avgrensinger 

Denne undersøkelsen vil ikke vurdere privatrettslige eller økonomiske forhold knyttet til 

arenaen, da dette er utenfor kommunens myndighet. 

 

Revisjonen har kartlagt og vurdert påstander om inhabilitet underveis i prosjektet, men har 

ikke funnet noe som støtter disse påstandene. På denne bakgrunn gis det ingen nærmere 

omtale av disse spørsmålene i rapporten. 

 

Rapporten omtaler ikke problemstillinger knyttet til om de politiske vedtakene er lovlige. 

Dette skyldes at slike problemstillinger ikke følger naturlig av kontrollutvalgets bestilling og 

at det pågår en behandling av en slik klage i et overordnet organ. 

1.3 Rapportens oppbygging 

Vi vil først gi en kort gjennomgang av relevante bestemmelser i lovverket.  

 

                                                 
1 Kontrollutvalget 02.02.15, sak 002/15 Forslag til forvaltningsrevisjon om Telenor arena. 
2 Åpen for å avdekke arenahistorien, Budstikka 08.01.15. 
3 Vil ha gransking av hele Telenor arenastriden fra A til Å, Budstikka 08.01.15. 
4 Jf. kommuneloven § 23 nr. 2. 
5 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 14.06.85 nr. 77. 
6 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 14.06.85 nr. 77 
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Vi gir så en kort oversikt over historikken til Telenor arena før vi går videre til rapportens to 

hovedkapitler: 

 

 Hvorfor gav ikke reguleringsplanen klarere føringer? 

 De politiske sakene i perioden 2011 til 2015 

 

I framstillingen under de to problemstillingene vil vi først presentere relevante fakta vi har 

samlet inn, for deretter å vurdere fakta opp mot kriteriene. Til slutt i rapporten vil vi gi en 

samlet konklusjon i forhold til problemstillingene. 

1.4 Anvendte metoder i prosjektet 

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon.
7
 

 

Faktagrunnlaget i undersøkelsen er basert på: 

- Vedtakene i kommunestyre, formannskap og Planutvalg er kartlagt ved gjennomgang 

av møteprotokollene fra 2003 og fremover.  

- Informasjon og dokumentasjon fra samtaler og kontakt med sentrale aktører i 

prosessen:  

o Odd Reinsfelt, ordfører frem til 2011. 

o Einar Schultz, daglig leder i Stabæk fotball ASA 2005 og 2006.  

o Kjell Haune, direktør i Fornebu utvikling og i Fornebu næring i 2006.  

o Hans Kristian Lingsom, direktør hos rådmannen frem til 2012, rådmann til 

2013, og spesialrådgiver til 2014.  

o Folkeaksjonen Telenor arena tilbake til folket. 

o Ansatte som har vært involvert i reguleringssaken og byggesaken. 

- Dokumentasjon fra kommunens arkivsystem. 

- Medieomtale av saken 

- Revisjonen har også gått igjennom bøkene til Ingebrikt Steen Jensen og Hans Kristian 

Lingsom, som begge omtaler arbeidet med arenaen. 

 

Revisjonen har gjennomgått 506 journalposter og tilhørende vedlegg fra kommunens 

arkivsystem knyttet til prosessen fra 2004 til 2015.
8
 

 

Kommunaldirektør Arthur Wøhni har vært kontaktperson i saken og har sammen med andre 

i kommunens administrasjon gitt rask og god bistand i undersøkelsen. 

 

De viktigste dokumentene er lagt inn med link (hyperkobling) i teksten og er merket med blå 

tekst. Ved å klikke på disse vil man få opp de aktuelle dokumentene. 

 

1.5 Rådmannens kommentarer 

Rådmannens kommentarer til rapporten er vedlagt. 

                                                 
7 RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 
8 Journalpostene er å finne på følgende arkivsaker: Arkivsaken, 05/8574 om reguleringssaken, 07/5851 om byggingen av 

arenaen, 06/4098 om grunn og fundamentering, 13/13652 og 13/12234 med to notater og 12/7682 om forhandlingene.. 
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2. VIKTIGE LOVER OG BESTEMMELSER 
Et hovedformål med kommuneloven er å legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt 

folkestyre.
9
 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av 

kommunen med mindre annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
10

  

 

Innenfor de rammer kommunestyret setter er rådmannen øverste leder for den samlede 

kommunale administrasjon.
11

 Rådmannen har ansvar for å påse at de saker som legges fram 

for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.
12

 Rådmannen skal 

videre sørge for at kommunens administrasjon drives i samsvar med gjeldende regelverk og 

at den er gjenstand for betryggende kontroll.
13

 

 

I 2006 gjaldt Plan- og bygningsloven fra 1985
14

 og denne ble erstattet av ny lov i 2008.
15

 For 

vurderinger av kommunens arbeid med reguleringsplanen gjengir revisjonen fra loven som 

gjaldt fra 01.01.06. 

 

I plan- og bygningsloven av 1985 står det at private forslag om regulering bør forelegges det 

faste utvalget for plansaker før planlegging settes i gang.
16

  

 

Forslag til reguleringsplan skulle legges frem for det faste utvalget for plansaker og utvalget 

som avgjorde om det forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn.
17

 Når forslaget var 

ferdigbehandlet av utvalget, skulle det legges frem for kommunestyret til vedtak.
18

  

 

Det var kommunen som fastsatte arealbruksformål og bestemmelser for det enkelte område 

av reguleringsplanen.
19

 Endelig reguleringsplan er etter at planen er vedtatt bindende for alle 

tiltak innenfor planens område.
20

 Dagjeldende veileder sa at vedtatt regulerings- eller 

bebyggelsesplan består av godkjent / stadfestet plankart og et sett tilhørende bestemmelser. 

Disse utgjør de juridisk bindende dokumentene i en reguleringsplan.
21

 

 

Om høringer sa loven: Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt 

i planprosessen.
22

 Forslag til reguleringsplan skulle tas opp til andregangsbehandling med de 

merknader som var kommet inn.
23 

 

                                                 
9 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107 § 1. 
10 Kommuneloven § 6. 
11 Jf. kommuneloven § 23 nr. 1. 
12 Jf. kommuneloven § 23 nr. 2. 
13 Jf. kommuneloven § 23 nr. 2. 
14 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 14.06.85 nr. 77. 
15 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.08 nr. 71. 
16 Plan- og bygningsloven § 30. Private forslag om regulering. 
17 Plan- og bygningsloven § 27-1. Utarbeiding av reguleringsplan. 
18 Plan- og bygningsloven § 27-2. Reguleringsvedtak. 
19 Veileder T -1381 PDF kapittel 3.1.1 Generelt om reguleringsformål og 3.1.1 Generelt om reguleringsbestemmelser. 
20 Plan- og bygningsloven § 31 Virkninger av reguleringsplan. 
21 Veileder T -1381 PDF kapittel 6.1 Juridisk bindende planmateriale. 
22 Plan- og bygningsloven § 16 Samråd, offentlighet og informasjon 
23 Plan- og bygningsloven § 27-2 Utarbeiding av reguleringsplan. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=Kommuneloven
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Om reguleringsformål stod det at det i reguleringsplanen skulle avsettes områder for ulike 

formål.
24

 Lov angir åtte ulike formål. 

 

Om reguleringsbestemmelser stod det: Ved reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning 

gis bestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet. 

Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken eller forby former for bruk for å fremme eller 

sikre formålet med reguleringen.
25

  

 

De åtte hovedformålene i Plan- og bygningsloven av 1985 skulle angi hva alle arealer skulle 

nyttes til.
26

 Hovedformålene kunne i stor utstrekning spesifiseres slik at de i praksis dekket 

de ulike behov og former for bruk. Hovedformål og underformål kunne kombineres i samme 

bygning.  

 

Den dagjeldende veileder fra Miljøverndepartementet omtaler reguleringsformål og 

adgangen til å knytte bestemmelser til reguleringsplaner.
27

 Veilederen påpekte at ukritisk 

bruk av kombinerte formål kunne få uheldige følger og kombinasjoner kunne bli vanskelig å 

gjennomføre i praksis. Det var derfor nødvendig å vurdere, og angi hvilket resultat planen 

skulle sikre før kombinasjoner ble brukt. 

 

Reguleringsbestemmelsene skulle brukes til å fastlegge forhold som det ikke var mulig å 

fastlegge på plankartet og for å få en presis styring med bl.a. bruk av bygninger.
 28

 Det kunne 

også settes forbud mot ulike typer for bruk. Veilederen framhever også forhold det ikke 

kunne gis bestemmelser for.
29

 Dette er viet et eget kapittel. Det står at siden det gjaldt 

regulering av fysiske ressurser, kunne det som hovedregel ikke gis bestemmelser om direkte 

regulering av aktivitet og virksomhet som sådan, eller hvem som skulle benytte bygninger. 

Det kunne ikke gis bestemmelser om økonomiske forhold eller rettigheter f.eks. den 

økonomiske driftssiden eller andre privatrettslige forhold. 

 

For vurderingen av fakta i denne undersøkelsen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 

 Saker som legges frem for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. 

 

 Politiske vedtak skal iverksettes i tråd med vedtakets ordlyd, forventninger og 

føringer. 

 

 Bestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet 

kunne gis i nødvendig utstrekning.  

 

                                                 
24 Plan- og bygningsloven § 25 Reguleringsformål – første ledd. 
25 Plan- og bygningsloven § 26 Reguleringsbestemmelser. 
26 Veileder T -1381 PDF kapittel 3.1.1 Generelt om reguleringsformål. 
27 Veileder T -1381 PDF kapittel 3 Reguleringsformål og reguleringsbestemmelser. 
28 Veileder T -1381 PDF kapittel 3.2.1 Generelt om reguleringsbestemmelser. 
29 Veileder T -1381 PDF kapittel 3.2.2 Om reguleringsbestemmelsenes innhold. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/t-1381-pdf-kapitler-reguleringsplan-beby/id87770/
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3. KORT HISTORIKK 
1999  -   Stabæk fotballklubb får ideen om innendørsarena på Fornebu.

30
 

- Kommunestyret ber om at det tas inn arealer for idrettsanlegg i 

kommunedelplanen for Fornebu.
31 

 

- Forhandlinger mellom Stabæk og Fornebo boligspar AS om realisering av en 

arena.
32

 

2004  -   Stabæk og Fornebu boligspar inngår en avtale om en flerbruksarena.
33

  

- Bærum kommune vedtar at de ser positivt på samarbeidet med sikte på realisering 

av en flerbruksarena, og at kommunen skal medvirke i arbeidet med å legge til 

rette reguleringsmessig. 

2005  - Planprogrammet vedtas av Plan- og miljøutvalget
34

 og igangsettelse av 

  reguleringsplanen varsles i media.  

2006  - Kommunestyret vedtar reguleringsplan for arenaen.
35

  

- I bestemmelsene er det eneste som er tatt inn om innholdet i arenaen: Det tillates 

oppført overdekket flerbruksarena med kunstgressbane og tribuner…
 36

 

2008  - Stabæk tar 1. plass i Tippeligaen og 2. plass i cupen. 

- Snitt på ca. 5 800 tilskuere per kamp på Nadderud (fullt).
 
 

- Telenor Arena står ferdig.
37

 

2009  - Stabæk spiller på Telenor Arena med 15 000 plasser og snitt på 9 500 tilskuere. 

- Arenadriver Stabæk Holding AS går med underskudd dette og de to neste årene. 

2011  - Euforum skyter inn ny kapital og blir eneeier av arenaen.
38

  

- Kunstgresset blir fjernet november 2011. 

- Rådmannen skriver sitt første brev til arenaeier vedrørende kunstgress. 

2012  - Stabæk flytter til Nadderud stadion. 

 - Forhandlinger mellom administrasjonen, politikerne og arenaeier.
39

  

2014 - Euforum AS opplyser at fotballarrangementer ikke skal betale ekstra for  

  på/av rulling av kunstgress.
40

  

- Kunstgress er innkjøpt og er permanent tilgjengelig i arenaen.
41

  

2015 - Planutvalget vedtar at driftsopplegget tilfredsstiller reguleringsplanens krav.
42

                                                 
30 Ingebrikt Sten Jensen, Alltid uansett, 2008 side 13 og 257. 
31Kommunestyret 16.06.99 sak 63/99 Kommunedelplan 2 for Fornebu-området 
32 Hans Kristian Lingsom, Kampen om Fornebu, 2013 side 283. 
33 Formannskapet 03.11.04 sak 161/04 Grunnlag for gjenopptagelse av arbeidet med en flerbruksarena på Fornebu 
34 Plan- og miljøutvalget 15.12.05 sak 345/05 Fornebu - område 1.2 og 1.3 - fastsetting av program for 

konsekvensutredning av flerbruksarea mm. 
35 Kommunestyret 21.06.06 sak 032/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1.2 og 1.3, endret 

trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 
36 Bestemmelser til reguleringsplan for Fornebu område 1.2 og 1.3, Reguleringskart dokument: 158858, § 9. 
37 Formannskapet 10.04.13 sak 041/13 Vurdering av driftsopplegg og reguleringsbestemmelsene. 
38 http://no.wikipedia.org/wiki/Stab%C3%A6k_Fotball 
39 Formannskapet 15.05.13 sak 063/13 Flerbruken av Telenor arena. 
40 Formannskapet 09.04.14 sak 053/14 Telenor arena - vurdering av driftsopplegg. 
41 Formannskapet 09.04.14 sak 053/14 Telenor arena - vurdering av driftsopplegg. 
42 Planutvalget 15.01.15 sak 005/15 Telenor arena - vurdering av driftsopplegg i forhold til reguleringsbestemmelsen § 9. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2004031705&dokid=52590&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2005037383&dokid=132417&versjon=1&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006023338&dokid=185488&versjon=2&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006023338&dokid=185486&versjon=1&variant=A&
http://no.wikipedia.org/wiki/Stab%C3%A6k_Fotball
http://no.wikipedia.org/wiki/Stab%C3%A6k_Fotball
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013077973&dokid=1965320&versjon=2&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014061229&dokid=2309108&versjon=1&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015000771&dokid=2606737&versjon=3&variant=P&
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4. HVORFOR GAV IKKE REGULERINGSPLANEN 

KLARERE FØRINGER? 

4.1 Vurderingskriterier 

For vurdering av faktaene i dette kapitlet legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Saker som legges frem for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. 

 Politiske vedtak skal iverksettes i tråd med vedtakets ordlyd, forventninger og 

føringer. 

 Bestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet 

kunne gis i nødvendig utstrekning.  

4.2 Funn/fakta 

For å få en ryddig gjennomgang av de viktigste faktaene knyttet til reguleringsvedtaket, vil vi 

følge prosessen kronologisk. 

4.2.1 Prosess før reguleringssaken 

I 2004 inngår Fornebu Boligspar AS, Fornebu Næring AS og Stabæk Fotball ASA en 

avtale.
43

 I avtalen står det: SF ønsker å etablere en overbygget flerbruksarena på Fornebu 

med et fotballstadion som også skal kunne benyttes til store underholdningsarrangementer.
44

 

Det står også at de idrettslige krav til fotballstadion for internasjonale kamper skal oppfylles 

og arenaen skal ha tilfredsstillende funksjonalitet for store arrangementer.
45

 Avtalen gir ikke 

nærmere omtale av aktiviteten i arenaen ut over dette.  

 

Samme år behandler formannskapet en sak om flerbruksarena på Fornebu.
46

 Saken viser til 

avtalen. Formannskapet vedtar at de ser positivt på samarbeidet som var innledet med sikte 

på realisering av en flerbruksarena, og at kommunen skulle medvirke i arbeidet med å legge 

til rette for gjennomføring av prosjektet reguleringsmessig. 

 

Kommunestyret ble i august 2005 orientert om et mulig fremtidig forbud mot 

utbyggingsavtaler på Fornebu.
47

 En høringsuttalelse fra Fylkesmannen i 2006 nevner behovet 

for å få vedtatt planen før 01.07.06 for å sikre realisering av utbyggingsavtalen før denne 

lovendringen trer i kraft.  

4.2.2 Behandling av planprogram 

Fornebu Utvikling AS annonserer oppstart av planarbeidet i juli 2005.
48

  

 

                                                 
43 Avtale mellom Fornebu Boligspar AS (FB) og Fornebu Næring AS (FN) på den ene side og Stabæk Fotball ASA(SF) på 

den annen side. Oktober 2004 
44 Avtalens punkt 1.3. 
45 Avtalens punkt 5.4. 
46 Formannskapet 03.11.2004 sak 161/04 Grunnlag for gjenopptagelse av arbeidet med en flerbruksarena på Fornebu 
47 Kommunestyret 31.08.05 sak 049/05 Sosial infrastruktur på Fornebu – kommunaløkonomiske vurderinger, side 16. 
48 Journalpost 05/24751. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006008841&dokid=164303&versjon=1&variant=P&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2004031705&dokid=52590&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2005017761&dokid=95933&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006023338&dokid=188811&versjon=1&variant=P&
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Planprogrammet med innkomne merknader oversendes kommunen og Plan- og miljøutvalget 

behandler saken i desember.
49

 Saksfremlegget innledes med at en ønsker å bygge bl.a. en 

flerbruksarena. Flerbruksarenaen skal brukes til fotballarena i tillegg til konserter, 

utstillinger og underholdningsshow. Utover dette er arenaen ikke nevnt i saksfremlegget. 

 

I det vedlagte planprogrammet står det at Planforslaget skal legge til rette for etablering av 

en flerbruksarena for fotball, konserter, utstillinger, underholdningsshow m.m. Planforslaget 

må klargjøre hva som ligger i begrepet ”flerbruksarena” og hvilke funksjoner og 

målgrupper som bruken av anlegget skal ivareta.
50

  

 

Videre står det: Aktivitetstilbud planlagt på området skal beskrives. Det må nevnes hvilke 

typer arrangementer som er tenkt lagt til flerbruksarenaen. Lokalbefolkningens tilgang til 

flerbruksarenaen og eventuelle aktiviteter med særlig interesse for lokalsamfunnet 

vektlegges.
51

 Ut over dette står det ikke noe om innholdet i arenaen. 

 

Planprogrammet vedtas uten endringer av Plan- og miljøutvalget
52

 og igangsettelse av 

reguleringsplanen varsles i media.
53

  

4.2.3 Førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen 

Den 30. januar sender Fornebu utvikling AS et forslag til reguleringsplan til kommunes 

administrasjon.
54

  

 

I forslaget til bestemmelser står det:
 55

 

§ 1 Hensikt og forutsetninger første punkt:  

Hensikten med reguleringsplanen er: Å tilrettelegge for stadion med tilhørende 

anlegg.  

 

Lenger nede i § 8 står det: 

… Innenfor byggeområdet tillates stadion og idrettsfunksjoner inkludert 

tribuneanlegg, garderober, kontorer for Stabekk, VIP- og pressefasiliteter, 

forretning, kontor, service. Bevertning, forsamlingslokale, bank, lege/fysioterapi, 

helse/ treningssenter og lignende. Det tillates ikke boliger. 

 

Utover dette er bruken av arenaen ikke omtalt i reguleringsbestemmelsene. 

 

                                                 
49 Plan- og miljøutvalget 15.12.05 sak 345/05 Fornebu – område 1.2 og 1.3 – fastsetting av program for 

konsekvensutredning av flerbruksarena mm. 
50 Planprogram Fornebu område 1.2 og 1.3, Journalpost 05/37726, side 5. 
51 Planprogram Fornebu område 1.2 og 1.3, side 8. 
52 Plan- og miljøutvalget 15.12.05 sak 345/05 Fornebu - område 1.2 og 1.3 - fastsetting av program for 

konsekvensutredning av flerbruksarea mm. 
53 Journalpost 05/24753. 
54 Bestemmelser til reguleringsplan for Fornebu område 1.2 og 1.3, Brev fra Fornebu utvikling til Bærum kommune, av 

30.01.06, Journalpost 06/10113. 
55 Journalpost 06/10113. 
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Einar Schultz som da var leder av Stabæk fotball ASA, sier til revisjonen at han mener å 

huske at saksbehandlerne i Bærum kommune sa at denne teksten ble for spesifikk, og at den 

burde være mer generell og langsiktig. 

 

Einar Schultz skriver til revisjonen at bestemmelsene om arenaen hadde to føringer:
 56

 

1. Fornebu Utvikling var opptatt av at arenaen ikke skulle ha handel eller generell næring.  

2. Stabæk´s rettigheter og målsetting knyttet til planlagt bruk til fotball i kombinasjon med 

særlig konsert, events og andre idrettsarrangementer måtte sikres. 

 

Kjell Haune i Fornebu utvikling sier i et notat til revisjonen, at hovedfokuset for alle partene, 

var å få forutsetningene for realisering av en flerbruksarena på plass.
57

 Videre skriver Haune 

at Det var liten tvil om at det måtte være en flerbruksarena da fotballen alene ikke kunne 

bære en investering i den størrelsesorden som det var snakk om. Han sier at det var 

komplisert å få på plass en flerbruksarena og fokuset var på blant annet arealforutsetninger, 

utbyggingsrekkefølge på grunn av trafikk og bane, trafikksituasjon, trafikkanalyser og 

parkering. Flerbruksarenaens innhold var lite diskutert i møtene ut over at det måtte være en 

flerbruksarena. 

 

Både Schultz og Haune fremhever ovenfor revisjonen at de oppfattet at det var stort politisk 

trykk for å få realisert arenaen. 

 

Tidligere ordfører Odd Reinsfelt understreker ovenfor revisjonen at arenaen aldri ville blitt 

bygget uten flerbruk. Arenaen måtte ha inn kostnadsdekkende aktiviteter ut over fotball.
58

 

Private aktører måtte se at arenaen kunne bære seg økonomisk, for å være villig til å 

investere i byggeriet.  

 

Odd Reinsfelt påpeker at kommunestyret tidligere hadde vedtatt at utbyggingen på Fornebu 

ikke skulle belaste driften av kommunen for øvrig. Kommunen involverte seg derfor ikke 

økonomisk i arenaen og gikk ikke inn som medeier. Bærum kommunen var ikke grunneier i 

området. Føringer for bruken av arenaen måtte da skje gjennom reguleringsplanen. 

 

Han sier også at kunstgresset var så dyrt å anlegge at man antok at det ville være permanent. 

Flerbruken skulle sikres ved midlertidig utlegging av overdekning av gresset ved konserter 

og lignende. Spørsmålet om eventuell presisering i bestemmelsene om permanent kunstgress 

ble da heller ikke lagt frem i reguleringsbehandlingen. 

 

Daværende direktør hos rådmannen, Hans Kristian Lingsom, bekrefter ovenfor revisjonen at 

flerbruken hadde stort fokus i denne perioden.
59

  

 

Den 2. mars sender Fornebu utvikling AS et bearbeidet forslag til reguleringsplan. Det er 

store endringer i dette forslaget sammenlignet med det som ble lagt frem i januar. 

 

                                                 
56 Epost fra Einar Schultz til revisjonen 26.02.15. 
57 Notat fra Kjell Haune overlevert på møte med revisjonen 03.03.15. 
58 Samtale med revisjonen 04.03.15 og 06.03.15. 
59 Samtale med revisjonen 09.03.15. 
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Forslag til bestemmelser i det reviderte forslaget sier nå om arenaen:
60

 

 

§ 1 Hensikt og forutsetninger første punkt:  

Hovedsikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av 

Flerbruksarena med 15.000 sitteplasser.  

 

Lenger nede i § 9 står det: 

Det tillates oppført overdekket flerbruksarena med kunstgressbane og tribuner med et 

tillatt bruksareal T-BRA = 17.000 m2. 

Arenabygningen kan i tillegg inneholde følgende bruksformål: 

• T-BRA = 17.500 m2 tilknyttet drift av arena; som - VIP-områder, 

serveringssteder, kiosker, toaletter, vrimlearealer, treningssenter, 

legesenter og kontorer mm. 

• T-BRA = 2.500 m2 plasskrevende handel.  

 

Det står ellers ikke noe mer om innholdet i arenaen. 

 

Forslag til plankart viser området for regulering inkl. bl.a. brannstasjon og veier. Området for 

arenaen er merket Arena.
61

 Fargene på områdene i plankartet viser hvilke formålskoder de 

ulike områdene har. Saksbehandler på saken opplyser til revisjonen at denne fargekoden 

(rosa) brukes for: Kombinert formål og at området kunne ha vært regulert med fargekoden 

for f.eks. Allmennyttige formål eller til Formål idrett.  

 

                                                 
60 Journalpost 06/8876. 
61 Journalpost 06/8875. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2006008876&dokid=10158862&versjon=1&variant=P&
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Bestemmelsene om arenaen blir ikke endret etter dette og det er disse som siden blir vedtatt. 

 

Forslagene legges frem for førstegangsbehandling i Plan- og miljøutvalget 20. april.
62

 

Saksfremlegget til førstegangsbehandlingen redegjør for tidligere vedtak og fokuserer på 

realiseringen av en flerbruksarena. Det opplyses at arenaen – inklusive arenarelaterte arealer 

- skal oppføres av Stabæk fotball ASA. Det står også at arenabygget foruten fotballkamper 

også vil huse andre publikumsrettede arrangementer som idrettsstevner, konserter, messer 

med mer. Det står ikke noe mer om innholdet i arenaen i saksfremlegget. 

 

I rådmannens redegjørelse står det om reguleringsforslagets hovedgrep:
63

  

Planforslaget skal legge til rette for en flerbruksarena for fotball- og 

underholdningsarrangementer. Forøvrig foreslås det forretninger, kontorer, hotell, 

boliger og brannstasjon. 

 

Lenger bak står det:  

Fordi arenaen er planlagt som en innebygget flerbruksarena med tett tak, vil den ikke 

bare kunne benyttes som fotballarena, men være tilgjengelig for mange typer 

arrangementer hele året.
64

 

 

I beskrivelsen av flerbruksarenaen står det: 
65

  

Hallen blir den største overdekte arenaen i landet. Ut over å være hjemmearena for 

Stabæk Fotball, vil hallen også kunne være attraktiv for større internasjonale 

kamper. Ved fotballkamper vil arenaen kunne romme 15.000 personer. 

 

Videre beskrives andre idrettsaktiviteter, messer, utstillinger og konserter som kunne holdes i 

arenaen.  

 

Planutvalget vedtok i april 2006 ingen endringer knyttet til bruken av arenaen og vedtok å 

sende den ut på offentlig ettersyn. 

4.2.4 Andregangsbehandlingen av reguleringsplanen 

Det kom inn flere uttalelser i høringsrunden. Til Plan- og miljøutvalgets 

andregangsbehandling ettersendte rådmannen et notat som kort gjengir uttalelsene og der 

rådmannen gir kommentarer til hver uttalelse. I notatet står det at det kom inn 15 uttalelser, 

men nedover i notatet er det listet opp 18 uttalelser. To av disse er ikke vedlagt saken. I 

tillegg er det tre uttalelser som ikke er tatt med i oversikten, men som er vedlagt saken. Få av 

uttalelsene kommenterer innholdet i arenaen. 

 

Av alle høringssvarene finner revisjonen innholdet i arenaen bare omtalt i tre. 

Foreningen til Fornebos vel sier i sin uttalelse bl.a.:
66

  

                                                 
62 Plan- og miljøutvalget 20.04.06 sak 109/06 Reguleringsplan for flerbruksarena mm på felt 1.2/1.3, endret trase for 

automatbane og justert vegtrase Fornebu nord 1. gangs behandling. 
63 Redegjørelsen side 11. 
64 Redegjørelsen side 13. 
65 Redegjørelsen side 14. 
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For at arenaen ikke skal bli en belastning for lokalmiljøet, bør den tilføre 

lokalsamfunnet noe tilbake, eksempelvis ulike idretts- og fritidsaktiviteter for barn og 

ungdom i nærområdet. Vi ber om at dette aspektet blir tatt med i det videre arbeidet.  

 

Rådmannen gjengir i notatet uttalelsen ovenfor, men kommenterer den ikke.  

 

Holtekilen vel sier i sin uttalelse bl.a.:
67

 

Vi ber Bærum kommune legge føringer på bruken av arenaen slik at almene 

interesser ivaretas – økonomisk sett tilsvarende det offentlige bidraget. 

 

Uttalelsen fra Holtekilen vel er ikke tatt med i rådmannen oppsummering av uttalelsene men 

er vedlagt saken.  

 

Høringsfristen for uttalelser er 7. juni. Allerede fem dager senere er saken til behandling i 

Planutvalget. Saksbehandler på saken opplyser at det vanligvis tar 2 til 3 måneder fra 

høringsfristen til behandling i Planutvalget.
68

  

 

Saksfremlegget er i hovedsak det samme som under førstegangsbehandlingen og revisjonen 

kan ikke se at omtalen av innholdet eller bruken av arenaen er endret. Saksfremlegget er på 

32 sider og innholdet i arenaen er omtalt til sammen på litt over en side. Det er 42 vedlegg i 

saken bl.a. reguleringsbestemmelsene på 10,5 sider og plankartet.  

 

De fleste punktene i reguleringsbestemmelsene er endret fra førstegangsbehandlingen.
69

 

Formuleringen knyttet til innholdet i arenaen er den samme. Ikke en gang skrivefeilen: 

«Hovedsikten» er endret. 

 

Plankartet er ikke endret fra førstegangsbehandlingen bortsett fra at plasseringen av arenaen 

er litt forskjøvet.  

 

Reguleringsforslaget blir så behandlet i de tre utvalgene i uvanlig rask rekkefølge: 

 12.06.06 i Planutvalget 

 14.06.06 i formannskapet  

 21.06.06 i kommunestyret  

 

Den 12. juni andregangsbehandler Plan- og miljøutvalget reguleringsforslaget.
70

 Plan og 

miljøutvalget vedtar noen endringer i rådmannens forslag, men ingen endringer av 

bestemmelsene til arenaen. To dager etter behandler formannskapet saken.
71

 Formannskapet 

                                                                                                                                                       
66 Høringsuttalelse – Sak 109/06: Reguleringsplan for flerbruksarena med mer på felt 1.2/1.3, endret tre trase for 

automatbane og justert vegtrase Fornebu nord. Foreningen til Fornebos vel 29.05.06, Journalpost 06/24152. 
67 Høringsuttalelse – Sak 109/06: Reguleringsplan for flerbruksarena med mer på felt 1.2/1.3, endret tre trase for 

automatbane og justert vegtrase Fornebu nord. Holtekilen vel 29.05.06, Journalpost 06/25454. 
68 Møte med saksbehandler 16.02.15. 
69 Bestemmelser til reguleringsplan for Fornebu område 1.2 og 1.3, Reguleringskart dokument: 158858, § 9. 
70 Plan og miljøutvalget 12.06.06 sak 154/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1.2 og 1.3, 

endret trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 
71 Formannskapet 14.06.06 sak 085/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1.2 og 1.3, endret 

trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 
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vedtar også noen endringer, men ingen endringer av bestemmelsene til arenaen. En uke etter 

behandler kommunestyret saken.
72

 Kommunestyret vedtar også noen endringer, men ingen 

endringer av bestemmelsene til arenaen. Reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser og 

plankart blir vedtatt.  

 

Plan og bygningsloven sier at kommunestyret må treffe vedtak senest 12 uker etter at 

planforslaget var ferdigbehandlet av det faste utvalget for plansaker.
73

 I denne saken tok det 

9 dager. 

4.3 Revisjonens vurdering 

Intensjonen var at Telenor arena skulle bli Stabæks hjemmearena og også ha andre 

aktiviteter. Dette fremkommer tydelig av saksfremleggene og indirekte av de folkevalgtes 

vedtak. Hva som står i saksfremleggene har likevel mindre juridisk betydning for private 

aktører i ettertid. Da er det bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan som er bindende. 

 

Ettertiden viser at disse intensjonene, ikke i nødvendig utstrekning ble tatt inn i 

reguleringsplanen. Var da reguleringssaken forsvarlig utredet og i tråd med politiske vedtak?  

 

Denne vurderingen avhenger av flere ting bl.a. av om det var andre motstridende politiske 

føringer og om en kunne forvente at saksbehandlerne den gang skjønte at bestemmelsene 

burde være klarere. Konflikten rundt bestemmelsene om bruken, kom først opp fem år 

senere.  

 

Det interessante spørsmålet er hvorfor det ikke ble lagt inn nærmere føringer for bruken av 

arenaen?  

 

Flerbruken var viktig. Arenaen skulle bygges og drives av Stabæk fotball ASA. 

Tilleggsaktiviteten i arenaen var vurdert som avgjørende for å finansiere byggingen og 

driften. Den overordnete politiske føringen fra formannskapet var å legge til rette for 

realisering av arenaen. Dersom rådmannen hadde lagt inn bestemmelser om bruken f.eks. for 

å ivareta almene interesser, kunne dette redusere Stabæk fotball ASAs muligheter til å skaffe 

nødvendige inntekter. I verste fall kunne rigide bestemmelser føre til at Stabæk fotball ASA 

eller andre, ikke kunne bygge eller drive arenaen. Det overordnete målet talte klart mot å 

legge strenge føringer på bruken. 

 

De sentrale føringene for reguleringsbestemmelser, sier lite om hva kommunen kunne gi 

bestemmelser om og mye om forhold kommunen ikke kunne gi bestemmelser om. Dette kan 

generelt ha medført at rådmannen var restriktiv med å gi klare bestemmelser. Det kunne som 

hovedregel ikke gis bestemmelser om direkte regulering av aktivitet og virksomhet eller 

hvem som skulle benytte bygninger eller privatrettslige forhold. Dette begrenset kommunens 

mulighet til å gi føringer og bestemmelsene kunne f.eks. ikke angi at Stabæk fotball skulle 

være bruker, slik det første utkastet til bestemmelser sa. Regelverket begrenset kommunens 

                                                 
72 Kommunestyret 21.06.06 sak 032/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1.2 og 1.3, endret 

trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 
73 Plan- og bygningsloven § 27-2. Reguleringsvedtak. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/historisk/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006023338&dokid=185488&versjon=2&variant=A&


Telenor arena Reguleringsplanen 

Bærum kommune 13 Kommunerevisjonen 

 

handlingsrom, men det var rom for å gi klarere bestemmelser enn det en endte opp med. En 

kunne regulert til f.eks. idrettsaktivitet eller fotballstadion kombinert med andre formål. 

 

Hjemmearenaen for Stabæk ble del av en omfattende reguleringssak. Makeskiftet med 

Fornebu boligspar AS og Fornebu utvikling AS var en av mange problemstillinger som måtte 

avklares for at arenaen kunne realiseres. Saksfremlegget er på 32 sider og innholdet i arenaen 

er kun omtalt på litt over en side. Hverken høringsuttalelsene eller endringene fra den 

politiske behandlingen fokuserer på innholdet i arenaen. Aktørene som deltok påpeker også 

at hovedfokuset var å realisere arenaen. Dette kan ha ført til at det ble for lite fokus på 

formuleringene om innholdet i den. 

 

Det var stort tidspress på saken. Planen måtte vedtas av kommunestyret før 01.07.06 for å 

sikre realisering av utbyggingsavtalen. Saksbehandlingen er preget av dårlig tid den siste 

tiden før den politiske behandlingen. Rotet med høringsuttalelsene kan forklares med dette.  

 

På den annen side ble mange av de andre bestemmelsene endret etter den første behandlingen 

og plasseringen av arenaen ble justert. Det synes derfor som at innholdet i bestemmelsene for 

arenaen antakelig ikke ville ha blitt endret med mer tid til rådighet.  

 

Innspillene fra høringsrunden om å legge føringer på bruken for å ivareta almene interesser, 

ble ikke kommentert i saksfremlegget. Revisjonen mener dette kan ha blitt oversett på grunn 

av hastverket, men de kunne også ha blitt sett bort fra da slike føringer kunne ha satt 

realiseringen av arenaen i fare. 

 

Revisjonens mener på denne bakgrunn at reguleringssaken var forsvarlig utredet og at 

politiske vedtak ble fulgt opp. 
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5. DE POLITISKE SAKENE I PERIODEN 2011 TIL 2015 

5.1 Vurderingskriterier 

For vurdering av faktaene i dette kapitlet legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 Saker som legges frem for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. 

 Politiske vedtak skal iverksettes i tråd med vedtakets ordlyd, forventninger og 

føringer. 

5.2 Funn/fakta 

I de neste delkapitlene følges saken kronologisk fra november 2011 til januar 2015. Hvert 

delkapittel leder frem til en sak fra administrasjonen til politisk nivå/behandling. Til sist i 

hvert delkapittel vil revisjonen vurdere administrasjonens saksfremlegg og eventuell 

oppfølging av politiske vedtak opp mot kriterier og foregående fakta. Til sist vil revisjonen gi 

en samlet vurdering. 

 

Utover at denne faktadelen skal danne grunnlag for revisjonens vurderinger er formålet med 

gjennomgangen å gi en oversikt over utviklingen i saken. 

5.2.1 Rådmannens redegjørelse til ordfører i desember 2012 

Den 20.11.11 spiller Stabæk fotball sin siste kamp i Telenor arena.
74

 I forkant av dette har 

kommunen blir kjent med at arenaeier planlegger å avslutte sitt samarbeid med Stabæk 

fotballklubb og fjerne kunstgresset i arenaen.
75

 

 

Juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Kluge 

I november 2011 mottar kommunen en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Kluge (heretter 

omtalt som Kluge).
76

 Utgangspunktet for Kluges vurdering er at man står ovenfor en 

situasjon der arenaen ikke lenger vil benyttes til fotballformål og hvor kunstgresset fjernes 

permanent. I følge Kluges gjengivelse av kommunens bestilling er hensikten med endringene 

å benytte arenaen utelukkende til andre formål enn fotball. 

 

Kluge mener det sentrale anliggende med planarbeidet og den politiske behandlingen av 

reguleringssaken var å tilrettelegge for en hjemmearena for Stabæk fotballklubb. Videre 

skriver Kluge at fotballbanen således oppfattes å være det sentrale punkt og den viktigste 

begrunnelsen for at Kommunestyret valgte å tillate regulering og bygging av arenaen. 

 

Kluge konkluderer med at det å fjerne kunstgresset permanent utgjør en vesentlig endring av 

tillatt bruk og begrunner dette med at endringen innebærer at arenaen ikke lenger kan eller 

vil være en innendørs fotballstadion. 

 

Kluge mener at endringen er søknadspliktig og at kommunen ved behandlingen av søknaden 

bør vurdere om endringen er så vidt omfattende at den må anses å være i strid med 

                                                 
74 Brev fra Euforum til Bærum kommune av 23.11.11, journalpost id 11/179757 
75 Brev fra Bærum kommunen til Fornebu Arena AS av 18.11.11, journalpost id 11/177431 
76 Notat fra advokatfirma Kluge til Bærum kommune av 17.11.11, journalpost id 13/34854 
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reguleringsplanens tillatte bruk. Kluge mener at reguleringsplanen må endres dersom fotball 

utgår. 

 

Kommunen ber arenaeier om en redegjørelse 

Etter å ha mottatt Kluges vurdering skriver bygningssjefen den 18.11.11 et brev til arenaeier 

der det orienteres om at kommunen er gjort kjent med at det forberedes arbeid med å fjerne 

kunstgresset og erstatte dette med annet dekke.
77

 Bygningssjefen opplyser at kommunens 

vurdering er at fjerning av kunstgress og etablering av et nytt dekke av mer permanent 

karakter vil være i strid med reguleringsplanen. 

 

Bygningssjefen viser til plan- og bygningsloven § 1-6 som fastslår at det ikke er anledning til 

å iverksette endringer i virksomhet og arealbruk som er i strid med arealformål og 

planbestemmelser (reguleringsplanen), og at slike endringer er søknadspliktige etter lovens § 

19-1, jf. også loven §§ 12-4 og 20-1. 

 

Bygningssjefen imøteser en nærmere redegjørelse for de arbeider som planlegges utført, 

eventuelt i form av en søknad. 

 

Arenaeier redegjør for endringene og deres forståelse av formålene i reguleringsplanen 

Den 23.11.11 svarer arenaeier med en redegjørelse.
78

 Arenaeier fastslår at de er uenig i 

kommunens oppfatning om at fjerning av kunstgresset på permanent basis vil være i strid 

med reguleringsplanen. 

 

Arenaeier skriver at § 9 rent objektivt må oppfattes som at kunstgress tillates. Arenaeier 

argumenterer også for at flerbruksbegrepet i reguleringsplanen forutsetter at arenaen også 

skal ha andre typer dekker og at det ikke kan være reguleringsmessig avgjørende om 

kunstgress, når det benyttes, ligger over annet dekke, eller under et annet dekke ved alle 

andre arrangementer. 

 

Arenaeier understreker at fjerningen av kunstgress og etablering av fast dekke ikke innebærer 

at det ikke lenger vil være mulig å benytte arenaen til fotball på kunstgress, og viser til at det 

foreligger konkrete planer om slike aktiviteter. 

 

Arenaeier hevder at det var store økonomiske og praktiske utfordringer knyttet til det gresset 

Stabæk fotballklubb benyttet. Blant annet viser de til at det var utfordringer med de stadige 

omlegginger av gulvet fra gressmatte til fast dekke og tilbake før neste fotballkamp, samt at 

flere kostbare dekker gikk i stykker.  

 

Så lenge Stabæk fotballklubb benyttet arenaen var det ifølge arenaeier naturlig at 

kunstgressdekket lå mer eller mindre permanent i arenaen. Da Stabæk fotballklubb ikke 

lenger vil benytte arenaen mener arenaeier at det er lite hensiktsmessig at dette ligger 

permanent. Arenaeier anfører at et permanent kunstgressdekke vil vanskeliggjøre flerbruk 

som krever bruk av andre dekker. 

                                                 
77 Brev fra Bærum kommunen til Fornebu Arena AS av 18.11.11, journalpost id 11/177431 
78 Brev fra Euforum til Bærum kommune av 23.11.11, journalpost id 11/179757  
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Arenaeier opplyser at de har arbeidet for å oppfylle flerbruksformålet og uttaler at de ser 

frem til fortsatt samarbeid med kommunen med hensyn til videreutvikling av 

flerbruksarenaen til glede for publikum i så vel som Bærum som i landet for øvrig. 

 

Kommunen opplyser om at det må søkes dispensasjon 

I januar 2012 opplyser bygningssjefen at det må søkes dispensasjon dersom arenaen blir 

stående uten kunstgress i lengre tid.
79

  

 

Bygningssjefen redegjør for at det i arbeidet med reguleringsplanen var en klar forutsetning 

om å tilgodese og tilrettelegge for idretten, og da særskilt fotballidretten og Stabæks 

eliteserielag. Bygningssjefen opplyser at kommunen holder fast ved sin vurdering om at 

permanent eller mer varig fjerning av kunstgresset vil medføre at bruken og virksomheten er 

i strid med reguleringsplanen. 

 

Arenaeier orienterer om at det er inngått avtale for leie av kunstgress 

I mars 2012 svarer advokatfirmaet Ro Sommernes (heretter omtalt som Ro Sommernes) på 

kommunens brev på vegne av arenaeier.
80

 

 

Ro Sommernes understreker at arenaeier fastholder sitt syn i saken og hevder at det ikke 

finnes noe juridisk grunnlag for at kommunen kan kreve søknad om dispensasjon når arenaen 

blir stående uten kunstgress i lengre perioder. Ro Sommernes viser til at plan- og 

bygningsloven setter visse grenser for kommunens reguleringsmyndighet og skriver:  

Hvilket type dekke/gulv som benyttes som permanent underlag i Flerbrukshallen er 

etter vår oppfatning et privatrettslig forhold som ikke er søknads- eller 

dispensasjonspliktig så lenge virksomheten som drives i Telenor Arena som sådan er 

innenfor Reguleringsplanens bestemmelser. 

 

Ro Sommernes mener at det ikke finnes forutsetninger om å tilgodese og tilrettelegge for 

idretten og Stabæks eliteserielag som et hovedformål i reguleringsplanen eller i de 

forberedende saksdokumentene. De argumenterer for at formålet og forutsetningen bak 

arenaen er å ivareta flere hensyn; kultur, konserter og idrett i form av en Flerbrukshall. 

Videre mener de at disse hensynene er ivaretatt av arenaeier og understreker at det er 

åpenbart at arenaen ikke kan knyttes til Stabæks eliteserielag eller annen konkret leietaker. 

 

Ro Sommernes holder fast ved deres oppfatning om at et annet permanent dekke vil gjøre det 

enklere å imøtekomme reguleringsplanens bestemmelser om flerbruk, og skriver at det 

sentrale er om dekket kan varieres med aktivitetene. For at det skal kunne gjennomføres 

utleie til arrangører som ønsker kunstgress, opplyser Ro Sommernes at det er inngått en 

avtale om leie av kunstgress som er godkjent for fotball i 1. divisjon. 

 

                                                 
79 Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 20.01.12, journalpost id 12/3083 
80 Brev fra advokatfirma Ro Sommernes til Bærum kommune av 12.03.12, journalpost id 12/33181 
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Til sist skriver Ro Sommernes at Telenor Arena vil tilrettelegge for og tilby utleie til idrett 

og andre aktiviteter som trenger kunstgress. De opplyser om at det arbeides med dette, men 

at det ikke har meldt seg noen leietakere. 

 

Dialog mellom arenaeier og formannskapet 

Dagen etter overstående brev mottar formannskapet en invitasjon til et møte i arenaen der 

arenaeier ønsker å presentere sine fremtidsplaner.
81

 Det fremkommer av brevet at arenaeieren 

vil satse på en innholdsrik flerbruksprofil og at man ønsker en positiv dialog med 

kommunen. 

 

Etter at møtet er gjennomført mottar kommunen i juli et brev fra Ro Sommernes på vegne av 

arenaeier hvor det redegjøres for deres oppfølging.
82

 Det fremkommer av brevet at man har 

arbeidet for å tilrettelegge for breddeidrett og annen flerbruksvirksomhet og at det er inngått 

samarbeid med ulike idrettsforbund, blant annet Norges fotballforbund. Det redegjøres for at 

forhandlingene har ført frem til planer om konkrete idrettsarrangementer og at det er inngått 

6 intensjonsavtaler med ulike idrettsaktører.  

 

Arenaeier redegjør for at de har avklart med Norges fotballforbund at det er teknisk mulig å 

legge FIFA godkjent gress på fast dekke (asfalt eller betong) og at man har undersøkt ulike 

typer kunstgressløsninger. 

 

Arenaeier opplyser at man ønsker å kunne presentere en reell flerbruksarena med sitt 

program for 2013 og at de tror og håper at arbeidet som er gjort er i tråd med de føringer som 

er gitt av formannskapet.  

 

Rådmannen redegjør for administrasjonens arbeid i saken til ordfører 

På bakgrunn av en interpellasjon i kommunestyret mai 2012
83

 redegjør rådmannen den 

13.12.12 for administrasjonens håndtering av saken i et notat til ordfører.
84

 Rådmannen gir 

en oppsummering av relevante hendelser og beskriver prosessen mellom administrasjonen og 

arenaeier. 

 

Rådmannen skriver følgende om arenaens formål:  

Plankart, bestemmelser og forarbeidene bekrefter at intensjonen med planen var å 

muliggjøre anlegg av en flerbrukshall med kunstgressbane slik at den kunne brukes 

både av fotball og annen idrett og også konserter, messer, show og lignende. Dette 

ligger i begrepet flerbruk. 

 

Videre skriver rådmannen: 

Rådmannen oppfatter at kjernen i saken er om Telenor Arena var tenkt som en 

”ekte” flerbrukshall der kommunens velvilje til å endre reguleringsforutsetninger var 

knyttet til at også kommunens egne innbyggere kunne få tilbud knyttet til arenaen. 

                                                 
81 Brev fra Euforum Holding til Bærum kommune av 13.03.12, journalpost 12/33010. Dokumentet er ikke tilgjengelig på 
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84 Notat fra Rådmannen til Ordfører av 13.12.12, Journalpost ID 12/208259. 
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Kunstgress er viktig - ikke for å umuliggjøre andre arrangementer, men for å kunne 

virkeliggjøre også idrettsarrangementer som foregår på gress. 

 

Rådmannen viser til at arenaeier i sitt brev gir uttrykk for at de vil tilrettelegge for og tilby 

utleie til idrett og andre aktiviteter som trenger kunstgress. Rådmannen skriver at man 

oppfattet disse signalene som en uttrykt vilje om å oppfylle reguleringsplanens intensjoner 

om flerbruk inkludert kunstgress.  

 

Etter formannskapets besøk på arenaen og samtaler med eier har rådmannen inntil videre 

valgte ikke å gå videre med å formalisere krav om dispensasjonssøknad. Rådmannen 

begrunner dette med at det var igangsatt prosesser for å sikre reguleringsplanens 

flerbrukskrav og at denne prosessen kunne gjøre en eventuell sak om dispensasjon 

overflødig. 

 

På dette tidspunktet har administrasjonen ikke svart på arenaeiers brev fra mars 2012. 

Rådmannen opplyser at man ikke kommenterte brevet på grunn av de prosessene som har 

pågått og at man har avventet resultatet av disse prosessene. 

 

Rådmannen skisserer to hovedspørsmål for det videre arbeidet. Det første spørsmålet er om 

den eksisterende/skisserte bruken er innenfor reguleringsbestemmelsene og kommunestyrets 

intensjoner. Det andre spørsmålet er om det finnes rettslig grunnlag for å kreve at arenaeier 

tilbakesetter kunstgress, søker dispensasjon eller endring av reguleringsplanen. Rådmannen 

opplyser at sistnevnte spørsmål krever at kommunen innhenter en juridisk betenkning før 

man kan gi en sikker konklusjon. 

 

Revisjonens vurdering 

Notatet til ordfører i desember 2012 er rådmannens første redegjørelse til politisk nivå.  

 

Revisjonens vurdering er at redegjørelsen gir en god oppsummering av hva som har skjedd i 

saken fra november 2011. Revisjonen har også undersøkt om det finnes andre dokumenter 

som er relevante for saken i kommunens arkiv. Revisjonens vurdering er at det ikke er utelatt 

nødvendig informasjon i notatet og at saken er forsvarlig utredet. 

5.2.2 Rådmannens orientering i formannskapet i april 2013 

Juridisk vurdering fra advokatfirmaet Hjort 

I februar 2013 mottar rådmannen en juridisk betenkning fra advokatfirmaet Hjort (heretter 

omtalt som Hjort) som tar for seg de juridiske spørsmålene rådmannen skisserte i sitt notat til 

ordfører av 13.12.12.
85

 

 

Hjort har gjennomgått regulerings- og byggesakshistorien og uttaler at det er gode 

holdepunkter for å konkludere med at reguleringsplanen forutsetter at kunstgress skal 

etableres som permanent dekke. Hjort konkluderer med at reguleringsplanen stiller krav til 

permanent kunstgress og at banedekke ikke kan velges fritt av tiltakshaver. 
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Hjort skriver: 

Som følge av at reguleringsplanen forutsetter permanent kunstgressdekke, er fjerning 

av dette brudd på reguleringsbestemmelsene – og dermed ulovlig uten forutgående 

søknadsbehandling og tillatelse fra kommunen. 

 

Hjorts vurdering er at endring av reguleringsbestemmelser eller en søknad om dispensasjon 

er eneste alternativer i den aktuelle saken. Videre uttaler Hjort at pålegg om retting, eventuelt 

i kombinasjon med tvangsmulkt, vil være en nærliggende løsning i saken.
86

 

 

Orientering i formannskapet 

I april behandler formannskapet saken Telenor Arena - Vurdering av driftsopplegg og 

reguleringsbestemmelsene.
87

 Den juridiske betenkningen fra Hjort er vedlagt saken. 

 

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort finner rådmannen det lite tvilsomt at 

reguleringsplanen og byggesaken forutsetter permanent kunstgressdekke.  

 

I saksfremlegget påpeker rådmannen at krav til gress i arenaen i seg selv ikke sikrer en 

bestemt bruk, som for eksempel til fotball, og at et kunstgress i praksis kan bli liggende selv 

om det ikke benyttes til fotball. Rådmannen presiserer i denne sammenheng at kommunen 

ikke kan bestemme hvem som skal gjøre bruk av arenaen og det er åpenbart at fotball på 

elitenivå ikke er en realistisk bruk av arenaen siden det ikke finnes eliteserielag – i alle fall i 

Bærum- som har økonomisk evne til å leie hallen for seriespill på permanent kunstgress. 

 

Sett i sammenheng med Hjorts konklusjoner og vurderinger uttaler rådmannen: 

Rådmannen finner det ikke - i alle fall ikke nå - naturlig å foreslå omregulering for å 

bringe reguleringsplanen i tråd med faktisk bruk. Bortfallet av bruk som fotballarena 

er ikke et ønsket bortfall, og det er derfor foreløpig ikke naturlig eller formålstjenlig 

å foreta en planendring for dermed permanent å fjerne reguleringsplanens krav om 

kunstgressbane. 

 

Til sist skriver rådmannen: 

Etter rådmannens syn bør Euforum gis mulighet til å innrette seg etter 

reguleringsbestemmelsen og rammetillatelsen slik disse er å forstå, jfr. de kontakter 

og avtaler som er aktuelle mellom Telenor Arena og Norges Fotballforbund og 

Haslum Håndball.  

 

Arenaeieren vil bli bedt om – under henvisning til de føringer som er gitt i saken - å 

melde tilbake til kommunen hvordan etablering av et kunstgressdekke og utnyttelse av 

arenaen kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte i tråd med planen og slik 

kommunestyret har forutsatt.. 

 

                                                 
86 Hjort viser her til plan- og bygningslovens § 32-1 om oppfølging av overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold 
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Rådmannen opplyser at det vil legges frem en ny redegjørelse om administrasjonens 

behandling av saken etter tilbakemelding fra arenaeieren.  

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering av formannskapet. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonens vurdering er at rådmannens saksfremlegg er forsvarlig utredet og at det gir en 

god beskrivelse av saken. Betenkningen fra Hjort er vedlagt saken. Revisjonen har ikke 

funnet andre relevante dokumenter i kommunens arkivsystem. Revisjonens vurdering er at 

det ikke er utelatt viktig informasjon. 

 

Revisjonen registrerer at rådmannen ikke velger å følge de løsningene Hjort presenterer.  



Telenor arena Sakene 2011- 2015 

Bærum kommune 21 Kommunerevisjonen 

 

5.2.3 Rådmannens sak til formannskapet i mai 2013 

Rådmannen orienterer arenaeier om formannskapets vedtak 

I april 2013 orienterer rådmannen arenaeier om formannskapets vedtak og ber arenaeier:
88

 

… under henvisninger til de føringer som er gitt i saken – om å melde tilbake til 

kommunen hvordan etablering av et kunstgressdekke og utnyttelsen av arenaen kan 

gjennomføres på en hensiktsmessig måte i tråd med reguleringsplanen og slik 

Kommunestyret har forutsatt. 

 

Arenaeier går til anskaffelse av kunstgress som vil være permanent tilgjengelig i arenaen 

Den 12.04.13 svarer Advokatfirmaet Ro Sommernes på vegne av arenaeier.
89

 Ro Sommernes 

skriver at de har gjennomgått vurderingene som er foretatt av advokatfirmaene Kluge og 

Hjort, men at de ikke deler de konklusjonene som fremkommer. Når det gjelder Kluges 

vurdering mener de at denne er av liten interesse fordi den tar stilling til om det er anledning 

til å fjerne kunstgresset permanent, og derigjennom avslutte bruken av arenaen til 

fotballformål i den hensikt utelukkende å benytte arenaen til andre formål. Ro Sommernes 

hevder at denne problemstillingen ikke har vært aktuell. 

 

Ro Sommernes argumenterer for at det ikke har vært noen forutsetning fra kommunens side 

at kunstgresset ikke skulle kunne fjernes eller tildekkes. De viser blant annet til rådmannens 

beskrivelse av planforslaget da reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret.
 90

 I 

planforslagets punkt 4.5 Beskrivelse flerbruksarenaen står det: 

Hallen kan tilrettelegges for messer, utstillinger o.l. Banelegemet vil da kunne fjernes 

eller tildekkes. 

 

På bakgrunn av plansaken mener Ro Sommernes at det var forutsatt og uttalt at en slik 

fleksibilitet nettopp var grunnlaget for tanken om en flerbruksarena. 

 

Ro Sommernes viser for øvrig til at man har planer om å gjennomføre flere 

håndballarrangementer og at håndballdekket ikke kan legges på mykt underlag. De mener 

dette er et eksempel på at kunstgress ikke bare er kostnadsdrivende, men at det også vil være 

bestemmende for den aktivitet som kan foregå i arenaen. 

 

Ro Sommernes opplyser at arenaeier vil gå til anskaffelse av kunstgress slik at areaen til 

enhver tid vil ha dette tilgjengelig og at det ikke lenger kan være tvil om at arenaen vil være 

en flerbruksarena med kunstgress. Det vises for øvrig til at man er i reelle forhandlinger med 

Norges fotballforbund om landskamper i arenaen. 

 

                                                 
88 Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 11.04.13, journalpost id 13/59570. Dokumentet er ikke 

tilgjengelig på nett 
89 Brev fra Advokatfirmaet Ro Sommernes til Bærum kommune av 12.04.13, journalpost id 13/77973 
90 Kommunestyret møte 21.06.06, sak 032/06, journalpost id 06/23338, saksfremleggets punkt 4.5 Beskrivelse 

flerbruksarenaen 
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Rådmannen orienterer formannskapet om at arenaeier går til anskaffelse av kunstgress. 

Den 15.05.13 behandles saken Flerbruken av Telenor Arena i formannskapet.
91

 Denne saken 

er en oppfølging av rådmannens orientering til formannskapet i april og gir en redegjørelse 

av rådmannens arbeid i saken.
92

  

 

Rådmannen kommenterer sine to tidligere brev til arenaeier og skriver at uttalelsene dreide 

seg om permanent eller varig fjerning av kunstgresset fra arenaen. Videre fastslår rådmannen 

at det ikke ble forutsatt at gresset måtte ligge der permanent – underforstått at det da ville bli 

vanskeligere å oppnå hovedformålet med flerbruk av arenaen med aktiviteter som ville kreve 

annet underlag enn kunstgress. Rådmannen viser i denne sammenheng til rådmannens 

forslag til reguleringsplan der det fremkommer at banedekket vil kunne fjernes eller 

tildekkes ved messer, utstillinger og lignende. 

 

Rådmannen viser til brev fra advokatfirmaet Ro Sommernes på vegne av arenaeier som sier 

at arenaeier vil sørge for at kunstgress til en hver tid vil bli tilgjengelig i arenaen. I sin 

vurdering skriver rådmannen: 

Rådmannen mener at arenaeier gjennom å gjøre kunstgress permanent tilgjengelig i 

hallen handler i samsvar med rådmannens oppfatning av reguleringsplanens 

bestemmelser om flerbruksarena med kunstgress og tilrettelegger dermed også for 

fortsatt fotballspill … 

 

Bruken av hallen for øvrig imøtekommer reguleringsplanens bestemmelser der 

hovedformålet er flerbruk.  

 

Rådmannen foreslår følgende vedtak: 

1. Saken tas til orientering 

2. Rådmannens konklusjon om at reguleringsplanens forutsetninger om kunstgress er 

innfridd dersom kunstgress gjøres permanent tilgjengelig i flerbruksarenaen, tiltres. 

 

Under møtet ble det fremmet et fellesforslag med endringer i punkt 2. Følgende ble vedtatt: 

 1. Saken tas til orientering. 

2. En fjerning av kunstgresset langvarig eller permanent er i strid med 

reguleringsbestemmelsen § 9. En andel av bruken skal derfor være innenfor formålet 

idrett, nærmere bestemt idrettsaktiviteter, som utøves på kunstgress. 

 

Revisjonens vurdering 

Arenaeier har gitt nye opplysninger i saken som rådmannen har tatt inn og vurdert i sitt 

saksfremlegg. Revisjonens finner ikke at det er utelatt nødvendig informasjon og at saken er 

forsvarlig utredet. 

5.2.4 Rådmannens sak til formannskapet i april 2014 

Bygningssjefen orienterer arenaeier om formannskapets vedtak 

                                                 
91 Formannskapet møte 15.05.13, sak 063/13, Flerbruken av Telenor Arena, journalpost id 13/77973 
92 Det var også vedlagt et notat fra rådmannen som vurderer påstander/synspunkter som har fremkommet rundt Telenor 

Arena etter initiativ fra ordføreren. Revisjonen har ikke funnet det nødvendig å gjengi fra dette notatet i denne 

gjennomgangen. 
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I oktober 2013 orienterer bygningssjefen arenaeier om formannskapets vedtak.
93

 

Bygningssjefen ber arenaeier om en redegjørelse for hvordan aktiviteten i arenaen innfrir 

Formannskapets forutsetning om at en andel av bruken skal være innenfor formålet idrett, 

nærmere bestemt idrettsaktiviteter, som utøves på kunstgress og om arenaeiers forslag om at 

kunstgress skal være tilgjengelig, er innfridd. 

 

Arenaeiers svarer på bygningssjefens brev 

I desember svarer arenaeier på bygningssjefens brev.
94

 Arenaeier orienterer om at det er 

bestilt rullekunstgress av typen Fifa2 som tilfredsstiller kravene til landskamper og nasjonale 

finaler. 

 

Når det gjelder aktiviteten ved arenaen skriver arenaeier at flerbruken i stor grad følger det 

som er presentert i tidligere brev. Det vises til at det har vært gjennomført flere 

idrettsarrangementer inneværende år, blant annet med Snarøya fotball på kunstgress og Bring 

Cup (håndball på toppnivå). Det opplyses om at det er inngått avtale med Snarøya fotball om 

tilsvarende arrangementer flere år fremover og at leietaker kun vil dekke utgifter til lys og 

oppvarming ved disse arrangementene. 

 

Arenaeier redegjør for at de er i dialog med en rekke aktører for å få flere 

idrettsarrangementer i arenaen. Blant annet vises det til at man har vært i kontakt med 

idrettsforvaltningen i kommunen for å undersøke mulighetene for kommunalt bruk. 

 

Til sist understreker arenaeier det at driften av arenaen må være økonomiske bærekraftig og 

at dette er nødvendig for at subsidierte arrangementer til kommunen og lokale idrettslag skal 

la seg gjennomføre. 

 

Ytterligere redegjørelser vedrørende bruk av arenaen 

I mars 2014 mottar kommunen en ytterligere redegjørelse fra arenaeier.
95

 

 

Arenaeier opplyser at kunstgresset nå er permanent tilgjengelig i arenaen og at det er lagt til 

rette for raskt å kunne tilpasse arenadekket til ulike typer arrangementer. Videre skriver 

arenaeier at arenaen vil fremstå som en kunstgressbane ved overlevering og at kostnadene for 

omleggingen vil ikke belastes kunden. Leieprisen for fotballarrangementer vil være lavere 

enn for andre arrangementer som for eksempel konserter. 

 

Arenaeier redegjør for flere planlagte arrangementer på kunstgress og mener at arenaen med 

disse oppfyller kommunens føringer for aktiviteter på kunstgress. Arenaeier informerer blant 

annet om at det er inngått avtale med Snarøya sportsklubb om breddearrangementer i arenaen 

uten vederlag og det inngått en flerårig avtale med Norges fotballforbund. Første 

arrangement i regi av Norges fotballforbund vil være inneværende år (2014).  

 

I forbindelser med arrangementer på kunstgress vil arenaeier arbeide for å få inn flere 

fotballaktiviteter før og etter arrangementene. 

                                                 
93 Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 11.10.13, journalpost id 13/183354 
94 Brev fra Euforum Holding AS til Bærum kommune av 12.12.13, journalpost id 14/61229 
95 Brev fra Euforum Holding AS til Bærum kommune av 31.03.14, journalpost id 14/61229 
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Rådmannens sak til formannskapet 09.04.14 

Måneden etter behandler formannskapet saken Telenor Arena – Vurdering av 

driftsopplegg.
96

Saken er en oppfølging av formannskapets vedtak av 15.05.13.  

 

I redegjørelsen viser rådmannen til de juridiske vurderingene fra advokatfirmaene Kluge og 

Hjort som konkluderer med at reguleringsplanen forutsetter kunstgressdekke. Videre uttales 

det at rådmannen er enig i at dette synes å ha vært forutsetningen, men at rådmannen ikke 

finner det tvilsomt at planen også åpner for at dekket midlertidig fjernes (eller kan 

overdekkes) dersom det er hensiktsmessig og teknisk mulig. 

 

Når det gjelder formannskapets vedtak av 15.05.13 der det forutsettes at en andel av bruken 

skal være innenfor idrett som utøves på kunstgress, skriver rådmannen:
 97

 

Rådmannen oppfatter at vedtaket gir en føring opp mot å vektlegge hvorvidt den 

faktiske bruk av arenaen er innenfor en akseptabel ramme, mer enn om hvilken 

teknisk løsning av kunstgress som foreligger eller ikke foreligger. 

 

Rådmannen gjengir hovedtrekkene i arenaeiers planer for arrangementer på kunstgress og 

deres arbeid med å tiltrekke seg flere slike arrangementer. 

 

I forbindelse med kunstgresset som nå er permanent tilgjengelig i arenaen skriver rådmannen 

at det nå synes dokumentert at det foreligger en teknisk løsning slik at kunstgress innenfor 

overkommelige tidsmessige og økonomiske rammer kan rulles av og på. Euforum bekrefter 

at av/på-rulling av kunstgress ikke belastes særskilt. 

 

Til sist skriver rådmannen: 

Rådmannen finner at den løsning som nå er presentert oppfyller forutsetningen om at 

kunstgress reelt vil være tilgjengelig og også reelt vil være i bruk flere perioder i 

løpet av et år. Under forutsetning av at den skisserte bruken blir gjennomført, finner 

rådmannen at bruken må ansees å være innenfor reguleringsplanen rammer. 

 

Formannskapet vedtok enstemmig: 

1. Formannskapet uttrykker tilfredshet med at det nå er anskaffet kunstgress av 

FIFA-standard på Telenor Arena. 

2. Formannskapet kan ikke se at reguleringsbestemmelsenes paragraf 9 er oppfylt, og 

ber Planutvalget om videre oppfølging av saken. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonens vurdering er at rådmannens sak til formannskapet 09.04.14 er forsvarlig utredet 

og at rådmannen har fulgt opp formannskapets vedtak av 15.05.13. Det har kommet nye 

opplysninger i saken og rådmannen legger frem en sak til politisk behandling hvor den nye 

informasjon er inntatt og vurdert. 

                                                 
96 Formannskapet møte 09.04.14, sak 053/14, journalpost id 14/61229, Telenor Arena – Vurdering av driftsopplegg 
97 Formannskapet møte 15.05.13, sak 063/13, Flerbruken av Telenor Arena, journalpost id 13/77973 
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5.2.5 Rådmannens sak til planutvalget januar 2015 

Anmodning om ferdigattest 

I mai 2014 mottar kommunen søknad om ferdigattest for arenaen.
98

 I oktober svarer 

bygningssjefen på brevet.
99

 Bygningssjefen gjengir formannskapets vedtak fra april og 

opplyser at kommunen legger opp til videre politisk behandling. Saken vil stilles i bero i 

påvente av denne behandlingen. Det fremkommer for øvrig av brevet at det mangler noe 

dokumentasjon i søknaden som kommunen trenger før de kan behandle saken.
100

 

 

Nye juridiske vurderinger fra advokatfirmaet Hjort 

Den 12.11.14 mottar kommunen en ny juridisk vurdering av Advokatfirmaet Hjort.
101

 I sin 

vurdering skriver Hjort: 

Etter at vi utarbeidet vårt notat av 15.02.13, har eier/driver av arenaen (Euforum AS) 

gått til anskaffelse av kunstgress som tilfredsstiller kravene for toppfotball, og som er 

permanent tilgjengelig for bruk i Telenor Arena. I lys av dette er vi etter en fornyet 

vurdering kommet til at det er grunnlag for å anse reguleringsbestemmelsene som 

oppfylt. 

 

Hjort uttaler for øvrig at det i reguleringsplanen ikke er fastsatt noe nærmere om 

bruksfordelingen mellom fotball og andre aktiviteter.  

 

Den 27.11.14 mottar kommunen en tilleggsvurdering av advokatfirmaet Hjort der de 

vurderer hvorvidt reguleringsplanen innebærer en begrensning i arenaeiers frihet til å 

fastsette leiepris for arrangementer på kunstgress, herunder om eier kan kreve 

leie/kostnadsdekning som i praksis begrenser eller fullstendig utelukker slik bruk.
102

 

 

I sin konklusjon skriver Hjort: 

Reguleringsbestemmelsene innebærer ikke noen direkte begrensning i arenaeiers 

frihet til å fastsette leiepris for arrangementer på kunstgress. 

Reguleringsbestemmelsene forutsetter imidlertid at arenaen er tilrettelagt for dette 

på lik linje med andre aktiviteter. Dersom arenaen eller driften av denne innrettes på 

slik måte at det i praksis vanskeliggjør eller hindrer at arenaen brukes til 

kunstgressbaserte aktiviteter, vil dette kunne være i strid med 

reguleringsbestemmelsene. Dette gjelder i alle fall dersom arenaeier gjennom sitt 

valg av driftsopplegg og kostnadsfordeling aktivt søker å motvirke bruken av arenaen 

til kunstgressaktiviteter. 

 

Rådmannens sak til planutvalget i januar 2015. 

I januar behandler planutvalget saken Telenor Arena – Vurdering av driftsopplegg i forhold 

til reguleringsbestemmelsen § 9
103

. Rådmannen viser til tidligere vedtak og skriver at man 

                                                 
98 Brev fra arkitektfirmaet HRTB AS til Bærum kommune av 23.05.14, journalpost id 14/107350  
99 Brev fra Bærum kommune til arkitektfirmaet HRTB AS av 22.10.14, journalpost id 14/195870 
100 I følge brev av 08.01.15 fra Ro Sommernes v/arenaeier til ordfører ble manglende dokumentasjon knyttet til 

ferdigstillelse oversendt kommunen den 07.01.15. 
101 Brev fra advokatfirmaet Hjort til Bærum kommune av 12.11.14, journalpost id 14/240507 
102 Brev fra advokatfirmaet Hjort til Bærum kommune av 27.11.14, journalpost id 14/240512 
103 Planutvalget møte 15.01.15, sak 005/15, journalpost id 15/771 
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oppfattet at formannskapet ønsket at rådmannen skulle forsøke å få til mer forpliktende 

avklaringer om idrettsaktivitet på kunstgress. Rådmannen opplyser at man har vært i dialog 

med arenaeier, men at dette ikke har ført til flere arrangementer enn tidligere skissert.  

 

I sin vurdering skriver rådmannen: 

Rådmannen har ingen opplysninger som tilsier at Euforums driftsopplegg og 

kostnadsfordeling er innrettet slik at det motvirker eller forhindrer bruk av arenaen 

til kunstgressbaserte aktiviteter. Arenaeier har opplyst at de har en 

driftsorganisasjon som tar seg av skifte av banedekke, slik at arrangører av 

kunstgressaktiviteter tilbys en ferdigstilt kunstgressbane. Videre er det opplyst at 

kostnadene ved å rigge om arenaen til kunstgressbruk ikke belastes kunden. 

 

Rådmannen foreslår følgende vedtak: 

1. Driftsopplegget arenaeier har beskrevet anses å tilfredsstille reguleringsplanens 

krav.  

2. Dersom driftsopplegget endres slik at kunstgressbaserte aktiviteter vanskeliggjøres 

eller forhindres, vil dette kunne innebære et brudd på reguleringsbestemmelsene. 

Administrasjonen forutsettes å følge opp eventuelle brudd på 

reguleringsbestemmelsene på vanlig måte.  

 

Rådmannens forslag ble vedtatt av planutvalget. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonens vurdering er at saken er forsvarlig utredet og at rådmannen har fulgt opp 

formannskapets vedtak av 09.04.14. Det har kommet nye opplysninger i saken og rådmannen 

legger frem en sak til politisk behandling hvor den nye informasjon er inntatt og vurdert.  

 

Revisjonen finner ikke at det er utelatt nødvendig informasjon i saken. 

5.3 Samlet vurdering 

Revisjonens vurdering er at sakene rådmannen har lagt frem til politikerne er forsvarlig 

utredet og at de politiske vedtakene er fulgt opp. 

 

Revisjonen kan ikke se at det finnes dokumentasjon som burde vært forelagt politisk 

behandling eller at det er utelatt nødvendig informasjon i rådmannens saker. 
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6. KONKLUSJON OG ANBEFALING 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som skulle undersøke om 

administrasjonens saker knyttet til etableringen av Telenor Arena ble forsvarlig utredet og 

om de politiske vedtakene ble fulgt opp i tråd med vedtakenes ordlyd, forventninger og 

føringer.  

6.1 Hovedfunn 

 Reguleringssaken var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt.  

 Sakene etter 2011 var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt.  

 

Reguleringssaken var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt  

Intensjonen var at Telenor arena skulle bli Stabæk fotballs hjemmearena og også ha andre 

aktiviteter. Dette fremkommer eksplisitt av saksfremleggene. Hva som står i saksfremlegg 

har likevel mindre juridisk betydning for private aktører i ettertid, da er det bestemmelsene i 

vedtatt reguleringsplan som er bindende. 

 

Ettertiden viser at disse intensjonene, ikke i nødvendig utstrekning ble tatt inn i 

reguleringsplanen. 

 

Den overordnete politiske føringen var likevel å legge til rette for en flerbruksarena. 

Flerbruken var vurdert som avgjørende for å finansiere bygging og drift av arenaen. 

Revisjonen forstår det slik at kommunens administrasjon og de andre aktørene, derfor ikke 

ønsket å legge inn bestemmelser som kunne redusere Stabæk fotballs muligheter til å skaffe 

nødvendige inntekter til realiseringen. Dersom det ble vedtatt bestemmelser for f.eks. å 

ivareta almene interesser, kunne dette redusere Stabæk fotballs muligheter til å realisere 

arenaen og til å drifte arenaen.. I verste fall kunne rigide bestemmelser føre til at hverken 

Stabæk fotball eller andre, kunne bygge eller drive arenaen. Revisjonen mener dette er den 

viktigste forklaringen på at bestemmelsene for bruken av arenaen ikke ble mer presise. 

 

Det var stort tidspress i saken og arenaen ble en liten del av en stor reguleringssak. 

Revisjonen mener mer tid eller mer fokus på arenaen ikke nødvendigvis hadde endret 

formuleringen. Det var også begrensninger i regelverket på hva kommunen kunne legge inn 

av bestemmer, men det var rom for å regulere bruken klarere enn det som ble gjort.  

 

Arenaen ble bygget og driftet i tråd med intensjonene om hjemmearena for Stabæk fotball og 

med mange andre aktiviteter i flere år. Selv om en kan påvise svakheter i ettertid så var det 

uforutsette endringer som førte til at bruken ble endret. 

 

Kommunen gikk ikke inn som medeier i arenaen og var heller ikke grunneier. Kommunens 

føringer for bruken kunne derfor kun gis gjennom reguleringsplanen. Det er kommunen som 

reguleringsmyndighet som utformer og vedtar reguleringsbestemmelser. Revisjonen mener at 

klarere føringer i tråd med de folkevalgtes intensjoner kunne vært gitt, innenfor rammen av 

loven og uten å redusere realiseringsmuligheten slik en den gang så for seg. En kunne 

antakelig regulert til f.eks. idrettsaktivitet eller fotballstadion, kombinert med andre formål. 
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Telenor arena er en spesiell sak men revisjonen mener en i reguleringssaker har et 

forbedringspotensial til å være mer bevist på utformingen av bestemmelser og betydningen 

av reguleringsbestemmelser.  

 

Revisjonen mener generelt at politiske intensjoner bør nedfelles i reguleringsplanene så langt 

plan og bygningsloven gir muligheter for dette. Muligens kan rådmannen vurdere rutiner for 

å fange opp politiske intensjoner med planer, klargjøre kommunens handlingsrom for 

bestemmelser eller generelt klargjøre hvilke allmenne hensyn det er viktig å vurdere 

bestemmelser for. 

 

Sakene etter 2011 var forsvarlig utredet og politiske vedtak ble iverksatt. 

Den 20.11.11 spiller Stabæk fotball sin siste kamp i Telenor arena. I forkant av dette har 

kommunen blir kjent med at arenaeier planlegger å avslutte sitt samarbeid med Stabæk 

fotballklubb og fjerne kunstgresset i arenaen.  

 

På bakgrunn av denne informasjonen bestiller kommunen en juridisk uttalelse fra 

advokatfirmaet Kluge. Av Kluges redegjørelse fremgår det at kommunen ser for seg en 

situasjon der arenaen ikke lenger ville benyttes til fotballformål og hvor kunstgresset fjernes 

permanent fra arenaen. I følge Kluges gjengivelse av kommunens bestilling var hensikten 

med endringene å benytte arenaen utelukkende til andre formål enn fotball. Korrespondansen 

som følger mellom kommunen og arenaeier gir stadig nye opplysninger i saken. Da 

planutvalget i januar 2015 vedtok at arenaeiers driftsopplegg tilfredsstiller 

reguleringsplanens krav, har arenaeier blant annet gjort kunstgress permanent tilgjengelig i 

arenaen og opplyst at kostnadene for av- og på-rulling av gresset vil ikke belastes leietaker. 

 

Rådmannen legger frem flere saker til politisk behandling i løpet av prosessen og det fattes 

politiske vedtak underveis. Samtlige juridiske betenkninger og flere av arenaeiers brev m.m. 

vedlegges sakene. Revisjonen har undersøkt om det finnes dokumentasjon i kommunens 

arkivsystem som burde vært forelagt politisk behandling. Revisjonen har ikke funnet slik 

dokumentasjon. Rådmannen viser til og gjengir innhold fra juridiske betenkninger og brev 

fra arenaeier i sine saksfremlegg og redegjørelser. Revisjonens vurdering er at dette gjøres på 

forsvarlig vis.  

 

På denne bakgrunn mener revisjonens at sakene rådmannen legger frem for politikerne er 

forsvarlig utredet og at de politiske sakene er fulgt opp. 

 

Rådmannens høringssvar 

Rådmannen sier i sitt høringssvar til rapporten, at han vil ta initiativ overfor planutvalget for 

å drøfte hvorvidt det er behov for ytterligere å sikre de forhold revisjonen påpeker i fremtidig 

behandling av reguleringsplaner. 
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6.2 Anbefaling 

Revisjonen foreslår at kontrollutvalget vedtar følgende anbefaling til rådmannen: 

 

Rådmannen bør vurdere tiltak for i fremtiden å sikre at politiske intensjoner nedfelles 

i reguleringsplanene så langt Plan og bygningsloven gir muligheter for dette. 
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KILDER 
 

Sentrale føringer 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107 § 1. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 14.06.85 nr. 77. 

Veileder T -1381 Reguleringsplan Bebyggelsesplan. 

 

Kommunestyret 

Kommunestyret 16.06.99 sak 63/99 Kommunedelplan 2 for Fornebu-området 

Kommunestyret 31.08.05 sak 049/05 Sosial infrastruktur på Fornebu – 

kommunaløkonomiske vurderinger. 

Kommunestyret 21.06.06 sak 032/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på 

område 1.2 og 1.3, endret trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord, 

journalpost id 06/23338. 

Kommunestyret 30.05.14 sak 035/12 Interpellasjon, journalpost id 12/60089 

 

Formannskapet 

Formannskapet 03.11.04 sak 161/04 Grunnlag for gjenopptagelse av arbeidet med en 

flerbruksarena på Fornebu 

Formannskapet 14.06.06 sak 085/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på 

område 1.2 og 1.3, endret trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 

Formannskapets 10.04.13 sak 041/13 Telenor Arena - Vurdering av driftsopplegg og 

reguleringsbestemmelsen, journalpost id 13/34854. 

Formannskapet 15.05.13 sak 063/13 Flerbruken av Telenor arena, journalpost id 13/77973. 

Formannskapet 09.04.14 sak 053/14 Telenor arena - vurdering av driftsopplegg, journalpost 

id 14/61229. 

 

Plan- og miljøutvalget/ Planutvalget 

Plan- og miljøutvalget 15.12.05 sak 345/05 Fornebu - område 1.2 og 1.3 - fastsetting av 

program for konsekvensutredning av flerbruksarea mm. 

Plan- og miljøutvalget 20.04.06 sak 109/06 Reguleringsplan for flerbruksarena mm på felt 

1.2/1.3, endret trase for automatbane og justert vegtrase Fornebu nord 1. gangs behandling. 

Planprogram Fornebu område 1.2 og 1.3, journalpost id 05/37726. 

Plan og miljøutvalget 12.06.06 sak 154/06 Fornebu – reguleringsplan for flerbruksarena 

m.m. på område 1.2 og 1.3, endret trasé for automatbane og justert veitrasé Fornebu nord. 

Planutvalget 15.01.15 sak 005/15 Telenor arena - vurdering av driftsopplegg i forhold til 

reguleringsbestemmelsen § 9, journalpost id 15/771. 

 

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget 02.02.15, sak 002/15 Forslag til forvaltningsrevisjon om Telenor arena. 

 

Informasjon fra aktørene 

Einar Schultz, daglig leder i Stabæk fotball ASA 2005 og 2006, samtale og epost 26.02.15. 

Folkeaksjonen Telenor arena tilbake til folket, møte 28.01.15. 

Hans Kristian Lingsom, direktør hos rådmannen til 2012, rådmann til 2013, og 

spesialrådgiver til 2014, samtale 09.03.15.  
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Kjell Haune, direktør i Fornebu utvikling og i Fornebu næring i 2006, samtale og notat 

03.03.15. 

Kjell Seberg, saksbehandler for reguleringssaken 2006, samtale 16.02.15. 

Odd Reinsfelt, ordfører frem til 2011, samtaler og epost 04.03.15 og 06.03.15. 

 

Brev og notater 

Notat fra advokatfirma Kluge til Bærum kommune av 17.11.11, journalpost id 13/34854. 

Brev fra Euforum til Bærum kommune av 23.11.11, journalpost id 11/179757. 

Brev fra Bærum kommunen til Fornebu Arena AS av 18.11.11, journalpost id 11/177431. 

Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 20.01.12, journalpost id 12/3083. 

Brev fra advokatfirma Ro Sommernes til Bærum kommune av 12.03.12, journalpost id 

12/33181. 

Brev fra Euforum Holding til Bærum kommune av 13.03.12, journalpost 12/33010.  

Brev fra Euforum Holding AS til Bærum kommune av 02.07.12.  

Notat fra rådmannen til ordfører av 13.12.12, journalpost id 12/208259. 

Brev fra advokatfirma Hjort til Bærum kommune av 15.02.13, journalpost id 13/59570. 

Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 11.04.13, journalpost id 13/59570.  

Brev fra advokatfirma Ro Sommernes til Bærum kommune av 12.04.13, journalpost id 

13/77973. 

Brev fra Bærum kommune til Euforum Holding AS av 11.10.13, journalpost id 13/183354. 

Brev fra Euforum Holding AS til Bærum kommune av 12.12.13, journalpost id 14/61229. 

Brev fra Euforum Holding AS til Bærum kommune av 31.03.14, journalpost id 14/61229. 

Brev fra arkitektfirmaet HRTB AS til Bærum kommune av 23.05.14, journalpost id 

14/107350. 

Brev fra Bærum kommune til arkitektfirmaet HRTB AS av 22.10.14, journalpost id 

14/195870. 

Brev fra advokatfirma Hjort til Bærum kommune av 12.11.14, journalpost id 14/240507. 

 

Andre kilder 

Alltid uansett, Ingebrikt Sten Jensen 2008. 

Avtale mellom Fornebu Boligspar AS (FB) og Fornebu Næring AS (FN) på den ene side og 

Stabæk Fotball ASA(SF) på den annen side. Oktober 2004. 

Bestemmelser til reguleringsplan for Fornebu område 1.2 og 1.3, journalpost id 06/10113. 

Budstikka: Vil ha gransking av hele Telenor arenastriden fra A til Å, 08.01.15. 

Budstikka: Åpen for å avdekke arenahistorien, 08.01.15. 

Fornebu Utvikling AS annonsering, oppstart av planarbeidet, journalpost id 05/24751. 

Forslag til reguleringsbestemmelser av 30.01.06, journalpost id 06/10113. 

Forslag til reguleringsbestemmelser av 02.03.06, journalpost id 06/8876. 

Forslag til plankart av 02.03.06, journalpost id 06/8875. 

Høringsuttalelse fra Foreningen til Fornebos vel 29.05.06, Høringsuttalelse – Sak 109/06: 

Reguleringsplan for flerbruksarena med mer på felt 1.2/1.3, endret tre trase for automatbane 

og justert vegtrase Fornebu nord, journalpost id 06/24152. 

Høringsuttalelse fra Holtekilen vel 29.05.06, Høringsuttalelse – Sak 109/06: 

Reguleringsplan for flerbruksarena med mer på felt 1.2/1.3, endret tre trase for automatbane 

og justert vegtrase Fornebu nor, journalpost id 06/25454. 

Kampen om Fornebu. Hans Kristian Lingsom 2008. 

RSK 001, Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 01.02.11 

Varsel i media om igangsettelse av reguleringsplanen, journalpost id 05/24753.
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RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
Kommunerevisjonen 
Rådhuset 
Rådhustorget 4 
1304 SANDVIKA 

   

  

  

  

  

   
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 15/84864/SOP 25.03.2015 
 

 
 

Forvaltningsrevisjon Telenor arena - høringssvar  
 
 
Rådmannen takker for mottatt rapport. Rådmannen har ingen vesentlige merknader til revisjonens 
rapport. 
 
Rådmannen viser til revisjonens forslag om å vurdere tiltak i fremtiden for å sikre at politiske 
intensjoner nedfelles i reguleringsplanene så langt plan og bygningsloven gir mulighet for dette. 
Rådmannen vil bemerke at dette skjer i dag gjennom den omfattende behandling reguleringsplaner 
underlegges. Vanligvis behandles reguleringsplaner 3 til 4 ganger i politiske organ. Ofte 3 ganger i 
planutvalget: planprogram, 1x behandling, 2x behandling deretter til sluttbehandling i formannskap 
og kommunestyre. Dette skulle normalt sikre at politiske intensjoner med planer ivaretas. 
Rådmannen vil dog ta initiativ overfor planutvalget for å drøfte hvorvidt det er behov for ytterligere 
å sikre de forhold revisjonen påpeker i fremtidig behandling av reguleringsplaner 
 
 
Med hilsen 
 
Erik Kjeldstadli  
rådmann  
 Siri Opheim 
 controller 
 
 
Kopi til: 

Morten Mjølsnes 
 
 
 
 
 

   

 

 

ArkivReferanse:#e1a459b537b84ab495eb4ea5868c34a52015126684#ACOS.WEBSAK# 

 


