Bakgrunn for Workshop:
Det er frem til nå gjennomført to seminarer i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel,
hvor temaer rundt juss, politikk, vekst og kvaliteter er belyst, samt trender og fremtidsbilder for
næringslivet. I dette tredje seminaret vil vi dykke litt mer ned i utvalgte tema, nærmere bestemt
naturverdier, kulturminner og småhus.
Pågående arbeider med kartlegging av naturverdier og arbeid med ny naturmangfoldstrategi for
Bærum, er et arbeid som løper parallelt med og hvor det er ambisjoner om at dette arbeidet i størst
mulig grad skal kobles inn på, kommuneplanens arealdel. Terje Blindheim fra Biofokus har arbeidet
med kartlegging av naturverdier i Bærum og vil gi oss en orientering av kartleggingsarbeidet av de
viktige naturverdiene vi har i kommunen og hva som er vesentlig for bevaring av disse. Deretter vil
administrasjonen gi en innføring i arbeidet med naturmangfoldstrategien og arbeidet inn mot
kommuneplanen.
Igangsatte arbeider med en oppdatering av kommunens kulturminner i SEFRAK-registeret, med sikte
på en kategorisering av verneverdi gjennomføres ved Asplan Viak. v/Harald Tallaksen vil det
orienteres om dette kartleggingsarbeidet, og administrasjonen vil kort gi en introduksjon til hvordan
dette arbeidet kobles inn i arbeidet med kommuneplanen.
Småhus har lenge vært et tema gjenstand for stor oppmerksomhet og diskusjon. Problemstillingene
berører mange nivåer og er sammensatt. Administrasjonen redegjør for diskusjonene,
kommuneplanens styring av berørte tema og veien videre for arbeidet.
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Tema
Velkommen
v/ Jannike Hovland
Naturverdier og Kulturminner
Naturverdier i Bærum – kartlegging – prioriterte arter og naturtyper
Bærum kommune er med sitt gunstige klima og kalkrike berggrunn en av de aller viktigste
kommunene i Norge for sjeldne og truete arter og rødlistede naturtyper. Kommunen er samtidig
utsatt for et stort arealpress knyttet til ulike typer tiltak. Hvor langt har kommunen kommet med
kartlegging av artenes leveområder? Har kommunen et godt nok kunnskapsgrunnlag når
forvaltning og politikere skal ta beslutninger om arealbruk?
v/ Terje Blindheim, Biofokus
Diskusjon og spørsmål
Pågående arbeid med Naturmangfoldstrategi for Bærum
Naturmangfoldstrategien er under utarbeiding og skal ligge til grunn for revidering av KPA. Den
skal også svare ut KPS' mål om at Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt. Høringsutkastet
presenterer utfordringene og gir forslag til hvordan kommunen kan endre kurs slik at vi ivaretar
Bærums rike naturmangfold.
v/ Martine Knudsen, Bærum kommune
Diskusjon og spørsmål
Kulturminneverdier i Bærum – kartlegging og verdisetting av enkeltobjekter
Som et ledd i arbeidet med oppdatering av kommunens kulturminneregistre for kommende
revisjon av kommunedelplan for kulturminner, er Asplan Viak engasjert av Bærum kommune til å
oppgradere SEFRAK-registreringen som ble utført på 1990-tallet. Det skal kartlegges tap, endring
og tilstand, samt gjøres en vurdering av verneverdi for ca. 2500 bygninger, de fleste oppført før
1925. I presentasjonen vil Harald ved hjelp av konkrete eksempler vise hvordan de jobber med
prosjektet, og beskrive hvilken metodikk som benyttes for verdivurderingen, sammen med
eksempler på hvordan materialet kan benyttes av kommunen for å drive en rasjonell og
kunnskapsbasert saksbehandling.
v/Harald Tallaksen, Asplan Viak
Kulturminner i kommuneplanens arealdel
Kulturminneavdelingen orienterer kort om hvordan de oppdaterte kulturminneregistreringer med
verdisetting er tenkt koblet inn som del av kommuneplanens arealdel, med sikte på å styrke
forvaltningen av kulturminner på kommuneplannivå.
V/ Bjørn Christian Edvardsen, Bærum kommune
Diskusjon og spørsmål
Pause
Småhus
Småhus i byggesaksbehandling
Byggesaksavdelingen gir oss et blikk på problemstillinger i saksbehandling av småhus i et
kommuneplanperspektiv.
v/ Alexander Hexeberg Dahl / Jan Erik Danielsen
Diskusjon og spørsmål
Småhus i dagens kommuneplan – og veien videre
Småhusdiskusjonen er sammensatt, og i et forsøk på å systematisere problemstillingene ser vi litt
på hvordan kommuneplanen i dag virker, og hvilke manglende styringselementer den har. Dette
kobles sammen med problemstillinger knyttet til fortetting, kulturminneverdier, naturverdier,
mobilitet og estetikk.
v/ Elise Alfheim
Diskusjon og spørsmål
Takk for i dag

