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Varsel om oppstart
1. gangsbehandling 

planprogram 

Fastsettelse 
planprogram og 

grovsiling 
arealinnspill

Kommuneplanens 
arealdel

PLUV og FSK
desember 2021

Politisk workshop 11. 
januar

1. gangsbehandling 
sommer 2022

Vedtak desember 2022

Kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategiske føringer

Vedtak 23. juni 2021

Kontinuerlig utredningsarbeid

Planprosessen

Diverse medvirkning



• Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens 
arealdel

• Grovsiling av private innspill til arealbruksendringer

Kommuneplanens arealdel

Administrasjonen fremmer 2 saker til behandling på neste møte:



1.gangsbehandling PLUV 
20.5.2021 og FSK 2.6.2021

Høringsperiode: 29.6 – 13.9 
2021

Ca. 40 merknader til 
planprogrammet

Hovedtrekkene i planprogrammet videreføres, noen mindre justeringer som følge av 
høringen

Viktige tema (uendret)
• Klimavennlig by- og boligutvikling
• Grønn mobilitet
• Naturverdier og blågrønn struktur
• Samfunnssikkerhet
• Næringsliv
• Massehåndtering

Justeringer
• Tydeliggjøre rammer for nullutslippsområder
• Bruk av sjøarealer, småbåthavnvurdering
• Vestre Bærum – stedsanalyse 

Planprogram for kommuneplanens arealdel



Innkomne forslag til 
endring av arealformål
Om lag 150 innspill til endringer av arealbruk 

• Utbyggingsforslag – fortetting, høyere utnyttelse 

eller omgjøring fra annet formål

• Forslag om omgjøring til grønt

• Forslag om å beholde dagens formål

• Motstridende forslag på samme areal

Alle innspill/forslag ligger på kommunens 
interaktive kart



Arealinnspill –
innledende vurderinger

Fra Samfunnsdel og Arealstrategi til Arealdel

Overordnede, strategiske vurderinger 

Begrense boligbygging utenfor vekstområder

Transformasjon fremfor nedbygging av ubebygde arealer

Sikre natur, kulturminner og landskap

Bekkestua anses som ferdig utbygd

Ivareta og styrke etablerte næringsarealer og landbruksarealer



Fra formål: LNFR / Til formål: Bolig fremtidig

Eksempel - Lommedalsveien 353A

Gjeldende rammer: 

Området er avsatt til LNFR med angitt Hensynssone for bevaring av 
Landskap i gjeldende kommuneplan. 

Ligger inntil Lomma / faller delvis innenfor byggeforbudssone for 
vassdrag.

Relevante strategier

Begrense boligbygging utenfor vekstområder

Transformasjon fremfor nedbygging av ubebygde arealer

Ta vare på og styrke natur, landskap, grønnstruktur og landbruk 

Vurdering

Utenfor definerte vekstområder/prioriterte stasjoner 

Nedbygging av eksisterende grøntområde avsatt til LNFR 

Foreslås tatt ut



Fra formål: Næring / Til formål: Bolig fremtidig 

Gjeldende rammer: 

Området er avsatt til næring i dagens KPA

Relevante strategier

Begrense boligbygging utenfor vekstområder

Transformasjon fremfor nedbygging av ubebygde arealer

Ivareta og styrke etablerte næringsarealer og landbruksarealer

Vurdering 

Området ligger i utkanten av det som i strategisk kart er vist som 
prioritert stasjon, men ønskes vurdert videre i tilknytning til 
konkretisering av vekstområde og forhold til mulighetsstudie for 
Bærum vest

Foreslås utredet videre

Eksempel – Johs.Haugerudsvei 20 (Plantasjen)



2 vedlegg til saken

Oversikt over innspill som foreslås 
avvist

Oversikt over alle innspill



Innspill som vurderes videre 

• IKKE klarsignal for innarbeidelse i kommuneplanen, men videre 

utredning 

• Kommunale arealbehov er ikke ferdig vurdert

• Vurdering av arealer som er avsatt til byggeformål men som 

ikke er bebygget og som ikke er i tråd med kommunens 

arealstrategi (både regulerte og uregulerte)



Pågående arbeider 

• Småhus – kunnskapsgrunnlag og analyser

• Mulighetsstudie Vestre Bærum 

• Grønn mobilitet – kunnskapsgrunnlag og analyser

• Naturmangfoldstrategi. Registreringer pågår. 

• Byutvikling – vekstgrenser, vekstfordeling, utnyttelse

• Gjennomgang av arealinnspill 

• Ubebygde byggeområder som ikke er i tråd med 
arealstrategien

• KU og ROS



Mulighetsstudie Vestre Bærum

Kartlegge transformasjons- og fortettingspotensial, vekt på 

kvalitetsheving og blågrønne strukturer. Fokus Skuidalen og 

Rud/ Hauger 

Eksempler på oppfølgingsoppgaver: 

Idekonkurranse/ Pilotprosjekter

Arealbruksendring / reguleringsplaner 



Temaer for seminaret

Politisk seminar 11.januar

Vekst (bolig/næring), vekstgrenser, vekstfordeling og utnyttelse 

Bolig- og befolkningsutvikling

Boligvariasjon, knutepunkt og småhusområder, sosial bærekraft  

Grønn mobilitet 

Hvilke tiltak må iverksettes for ulike delområder i kommunen for at Bærum som 

helhet skal nå overordnede målsettinger (0- vekstmål og 60 %- mål)?


