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1. Vøyenenga-Kirkerud: Fradeling av område med LNF-status for å
innpasse 6 eneboliger
Innspill fra Tom Coward på vegne av grunneiere. 
__________________________________________________________________________________ 

Innspillet i korte trekk 
Innspillet omfatter fradeling av ca. 10 dekar fra eiendommen 46/1 til boligformål. Det er ønskelig å få 
plass til 6 eneboliger. Deler av arealet ble spilt inn av Bærum skiklubb i forrige revisjon, og ble da 
gjort om til framtidig idrettsanlegg for utvidelse av Kirkerudbakken. Med bakgrunn i privat avtale 
med skiklubben, skal skiklubben fremme reguleringsplan for skianlegget som også skal omfatte 
forslag til boligregulering dersom det åpnes for dette i kommuneplanen. Skibakken vil komme 
Bærums befolkning til gode. Det ønskes også en mindre justering av dagens boligtomter. Det 
informeres om at det vil være behov for å tilføre noe masse til det øverste området for å kunne 
benytte dette til skibakke, samtidig som det vil være nødvendig å fjerne noe masse lenger øst for å 
kunne benytte dette til boligformål. Dette kan løses internt i området.  

Formålet med fradelingen er å dekke boligbehovet innad i familien samtidig som man får ryddet opp 
i eiendomsforhold.  

Adkomst til skibakken er i bunnen av bakken fra Skuiveien. Adkomst til boligområdet er tenkt via 
Åses vei og dagens stikkvei ut fra denne, deretter benyttes den gamle veien mot Kirkerud.  

Figur 1 - Område som ønskes omregulert til 
boligformål. 

Figur 2 - Tenkt plassering 6 boliger 

Beliggenhet og dagens bruk 
Området ligger på toppen av Kirkerudbakken mellom Tanumveien og Åses vei. Området som foreslås 
fradelt er i dag et skogsområde beliggende i bratt terreng. Grunneier argumenterer at det er 
vanskelig å drive med «fornuftig skogsdrift». I innspillet anføres det at området per i dag er lite brukt 
til turgåing og lek og at det er en del utfordringer i forhold til hensetting av hageavfall og annet skrot. 
Det argumenteres med at arealendringene vil være i konflikt med frilufts- og/ eller kulturinteresser.  
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Planstatus 
Området ligger innenfor planavgrensning for Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka 
vedtatt i 2015. I denne planen er området avsatt til nåværende LNFR og fremtidig idrettsareal. Veifar 
mellom Tanum og Haug gård er i planen båndlagt etter lov om kulturminner.  

Figur 3 - Arealformål i henhold til Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. 

I henhold til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er hele arealet som omfattes av 
innspillet avsatt til kulturlandskap i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.  

Vurdering av forslaget 
Innspillet er ikke i tråd med kommuneplanens arealstrategi. Området har ingen tilknytning til 
kollektivknutepunkt eller sentre langs skinnegående banetrasseer. Fortetting utenom utvalgte 
områder i kommunen skal begrenses. Dessuten er innspillet ikke i tråd med relativt nylig vedtatt 
kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. Eksisterende boliger i området rett øst for 
omsøkt eiendom, har en relativt klar avgrensning mot skogs- og landbruksområdet. Denne grensen 
er viktig å ivareta.  
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2. Øverland
Innspill politisk – Bærum kommune 
_________________________________________________________________________________

Innspillet i korte trekk 
I gjeldende kommuneplan ble området avsatt til nytt boligområde, og det ble fremmetet 
reguleringsforslag i tråd med dette. Under behandlingen av planforslaget  for Øverland med planID 
2015024 ønsker Planutvalget likevel ikke at reguleringsplanen skal fremmes videre. På det grunnlag 
har Planutvalget forelått at området skal omdisponeres til offentlig tjenesteyting eller LNF-område.  

Beliggenhet og dagens bruk 
Området består i dag av en barnehage og åpen mark. 

Planstatus 
Området er avsatt til offentlig formål og kjørevei i reguleringsplan for Øverland Vestre, gnr. 23 bnr. 2 
mfl, planID 2001005. 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligbebyggelse med hensynssone 
kulturmiljø og landskap. 

Figur 4 – Omriss av området som ønskes omdisponert 
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Vurdering av forslaget 
Rådmannen har ved forrige behandling av kommuneplanens arealdel vært negativ til en 
omdisponering fra offentlig formål til boligformål. Det er positivt at det fra politisk side nå ønsker å 
omdisponere dette tilbake til tidligere formål  (offentlig tjenesteyting) eller LNF. 

Bakgrunnen for at man ikke ønsker en boligutvikling her var og er på grunnlag av at det vil «være i 
strid med vedtatt arealstrategi som legger vekt på boligbygging i hovedutbyggingsretningene og i 
kollektivknutepunkter og sentre langs eksisterende banetraseer. I de øvrige delene av kommunen skal 
boligbyggingen begrenses.» Videre argumenterte man at «området er bilbasert og utbygging med 
boliger er ikke i tråd med målsetning om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.» 

Det er etablert et flisfyringsanlegg som har til hensikt å betjene varmebehovet til boliger innenfor 
feltene B1 - B3 i gjeldene reguleringsplan. Anlegget er også dimensjonert for å kunne betjene 
varmebehovet til barnehagen og kommende utbygging på felt O. Det ligger et rekkefølgekrav om at 
denne skulle være etablert i gjeldende reguleringsplan § 15. Kravet er imidlertid ikke knyttet til at 
det skulle utvikles med boliger. 

Omdisponering til offentlig formål 
Området har vært aktuelt som tomt for bokollektiv for demente og boliger for utviklingshemmede, 
jf. Høringsutkast behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 
2014-2033. Ny behovsanalyse for 2017-2036 viser at det fortsatt er nødvendig med anlegg for denne 
typen offentlig virksomhet. Dette er av en stor samfunnsmessig betydning, og vil være i tråd med 
gjeldene reguleringsplan for området. 

Omdisponering til LNF-formål 
Omdisponering av arealet til LNF-formål vil ivareta kulturmiljøets viktighet og jordbruket som er 
klassifisert som fulldyrka jord. Området inngår i en hensynssone for kulturmiljø og landskap, og det 
verdifulle kulturlandskapet mellom Haslum kirke, Øverlandselva og Øverland gård vil ved dette 
alternativet ikke bli forringet. 

Figur 5 – Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
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Samlet vurdering av omdisponering til offentlig og LNF-formål 
På bakgrunn av ovenstående og tidligere vurdering fra forrige rullering, vurderer rådmannen at det 
vil være en fordel at det omdisponeres til offentlig formål i tråd med gjeldende reguleringsplan eller 
LNF-formål. 
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3. Østre Frogner Gård
Innspill fra grunneiere Aksel Anton Mølle og Tone Strand Molle 
__________________________________________________________________________________ 

Innspillet i korte trekk 
I innspillsrunden kom det inn innspill fra Strand Invest AS i januar 2016, og et supplerende brev fra 
Holt Eiendom AS i mars 2016. Kun det første brevet vedrørende omdisponering fra LNF til «vanlige» 
boliger ble vurdert og oversendt planutvalget.  

Forslaget vedrørende omdisponering fra LNF til «senior» boliger på Østre Frogner gård (ØFG) ble ikke 
oversendt planutvalget til behandling i møte 15.12.2016. Etter klage fra Holt Eiendom ble denne tatt 
med i formannskapets møte 17.01.2017, men – slik vi oppfattet behandlingen – ble ikke vårt forslag 
nevnt og dette er etter vår vurdering en saksbehandlingsfeil.  

Mener det er feil å skyve kulturlandskap og verneverdig foran omsorg for eldre, og 
kulturminneverdien bør også beskrives mer konkret. Mener kulturminneverdien ligger i selve 
gårdsanlegget på ØFG, og ikke i den gamle eplehagen. Videre kan ikke kommunen sikre tilrettelagte 
boliger for eldre kun ved utbygging i knutepunkter. 

Forslaget, som alle andre innspill, må få et vedtak etter Plan- og bygningsloven § 11-14. 

Beliggenhet og dagens bruk 
Område som legges ut på høring tilhører Østre Frogner Gård, med jordbruksområder i 
umiddelbar nærhet. Området ligger ikke i nærheten av kollektivknutepunkt eller andre 
servicefunksjoner. 

Figur 7 - Illustrasjon på prosjekt Figur 6 – Område ønsket omregulert til boligområde 
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Planstatus 
Området er i hovedsak uregulert, bortsett fra et lite område i sør som er regulert til til jord- og 
skogbruksformål i plan for E16 fra Wøyen til Bjørum vedtatt 15.10.2003. 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende LNFR-areal med hensynssone landskap. 

Vurdering av forslaget 
Rådmannen har gått igjennom dokumentene på nytt for å vurdere seniorprosjektet på nytt. 

Hovedsakelig foregår utbygging innenfor senter og knutepunkter. Administrasjonen legger stor vekt 
på arealstrategien ved vurdering av nye utbyggingsområder, og som hovedregel anbefales ikke større 
utbygging utenfor disse områdene. Noen unntak forekommer som regel på bakgrunn av politiske 
helhetsvurderinger. 

Kommunen styrer boligbygging, og hvor det skal bygges gjennom arealstrategien. 
Utbyggingsrekkefølgen fremgår av arealstrategien. Kapasitet på teknisk infrastruktur og 
samfunnsservice er styrende for utbygging. Dette fremgår av langsiktig investeringsplan. Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus tillegger også særlig vekt i våre vurderinger. 

Utbygging av området vil ikke være i henhold til arealstrategiens punkt 1 og 4, om å fortette i 
utvalgte områder og begrense fortetting i resten av kommunen og styre boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende banetraseer.  

I henhold til gjeldene bestemmelser § 8 - som er mer utdypende i ny kommuneplan - skal 
kulturminner og kulturmiljøer registrert i Bærumskart og kulturminnebasen vurderes bevart. Det 
legges vekt på kulturminnets og/eller kulturmiljøets verneverdi og sammenhengen kulturminnene 
inngår i. Nye tiltak skal ha en bevisst plassering og utforming i forhold til kulturminner og primært 
tilpasses kulturminnet/ kulturmiljøet. 

Frognergårdene ligger på en morenerygg og er en av de eldste gårdene i denne delen av Bærum. 
Gården var allerede i middelalderen delt mellom Østre og Vestre.  

Figur 8 – Utsnitt kommuneplanens arealdel 
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Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2020 har vurdert 7 kulturlandskap som 
har nasjonal og regional interesse med hensyn til kulturminne, landskaps- og miljøverdier i tillegg til 
jordressursverdi. Frogner/Tandberggårdene er ett av disse kulturlandskapene. Vi anser disse 
kulturlandskapene som en ikke-fornybar ressurs, som vi fraråder nedbygging av. Boligutvikling av 
kulturlandskap bør være «siste vei» ut i en arealkrevende øvelse. Ved en nedbygging av denne typen 
minner rokker man med de store og overordnede historiebærende elementene. Vi mener at en god 
forvalting av ikke-fornybare ressurser som kulturlandskap og kulturmiljøer er en forutsetning for å 
ivareta Bærums identitet og preg som bygd for fremtidige generasjoner. Dette tiltaket vil gi en 
bilbasert fortetting og nedbygging av et kulturlandskap – begge deler i konflikt med Bærums mål om 
å bli en ledende miljøkommune. 

Kommuneplanen tilrettelegger for vern av de store sammenhengende jordbruksarealene, som også 
er vist med hensynssoner i planen. Det er viktig med gjenbruk av allerede bebygde arealer fremfor 
nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Innenfor områder med langsiktig vekstgrense vil vekst kunne 
prioriteres foran vern, og som kan medføre omdisponering av dyrka mark. Det er ikke tilfelle i dette 
forslaget, som dessuten består av dyrkbart areal som vist i kartdatabasen til NIBIO. 
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4. Marie Michelets vei 8, samt parsell av gbnr. 6/10
Innspill fra Karl Christian Sandstø (grunneier) m.fler. 
_________________________________________________________________________________ 
Innspillet i korte trekk 
Det er foreslått et boligprosjekt på tomtene. Tomtene har en bratt skråning mot sør og egner seg i 
følge forslagsstiller til leilighetskompleks. Prosjektet er foreslått slik at det ikke kommer på kant med 
kulturvern/kulturlandskap og jordvern. I foreslått prosjekt er også gesimshøyder foreslått slik at 
bakenforliggende boliger har utsyn over illustrert prosjekt.  

Prosjektet er tenkt som fire leilighetsbygg over en felles garasjekjeller. Dette vil utgjøre mellom 40 
og 50 leiligheter. Skissert prosjekt vil ha et bebygd areal på ca. 1 400 m2 BTA. Dette gitt en BYA på 
38 %. I tillegg tenker man seg noe uteoppholdsareal på taket. 

Ved høring ble prosjektet justert ned og et mer begrenset boligprosjekt sendt inn. Dette er bedre 
tilpasset terrenget og boligene blir mindre markante.

Beliggenhet og dagens bruk 
Marie Michelets vei 8 består av en tomt på ca. 1 990 m2, og tiltakshaver ønsker å se på denne i 
sammenheng med parsell av gbnr. 6/10 og utvikle et leilighetskompleks på tomten. Dette vil gi et 
totalt tomteareal på ca. 3 620m2. Tomten grenser til Marie Michelets vei i nord og Brynsveien i sør. 
Mot øst og vest er det boligtomter. 

Tomten ligger nær busstasjonen på Vallerveien. Her går det det blant annet buss til Sandvika 
bussterminal ca. hvert 10 minutt. De går også buss til Oslo bussterminal hvert 15 minutt. Det er ca. 
1200 meter å gå til Gjettum T-banestasjon som har avgang hvert 15. minutt. 

Figur 9 – Oversiktsbilde Figur 10 – Forslag plassering   Figur 11 - Nedjustert prosjekt etter 
ny bebyggelse    høring
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Planstatus 
Området er i gjeldene arealdel avsatt til boligområde. I foreliggende planforslag foreslås en 
hensynssone landskap som også omfatter dette området. Området er regulert i reguleringsplan for 
Vallerhøgda fra 1936. 

Vurdering av forslaget 
Området ligger ikke i direkte tilknytning til et kollektivknutepunkt. Det går ofte busser fra 
busstasjonen på Brynsveien. Området ligger 1400 meter fra Gjettum stasjon, og 1700 meter fra 
Sandvika stasjon.  

Området ligger innenfor Evje skolekrets. I skolebehovsanalysen er skolebehovet for barnetrinnet 
definert som usikker i planperioden 2016-2025. 

Området ligger imidlertid innenfor det som skal vurderes for fortetting i perioden 2014-2030 i følge 
strategisk arealkart 2014-2030. En nærmere vurdering  av områdene som inngår i dette arealet bør 
vurderes nærmere.  

I høringsforslaget til Kommuneplanens arealdel ligger det en hensynsone for landskap og bevaring 
av det grønne i landskapsdraget. 

Det er bratte forhold på eiendommene, og omfanget det legges opp til er ikke tilpasset 
nabobebyggelsen og strukturen i området. En boligutvikling i denne skala kan forringe åsryggen og 
være dominerende i landskapet. Tomtene ligger i et støyutsatt område hvor det må gjøres mye 
tiltak for at støynivået skal være tilfredsstillende, spesielt da Brynsveien er en fylkesvei. 

Figur 12 - Gjeldende status 
kommuneplanens arealdel.
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5. Grorudenga gård
Innspill fra grunneiere Egill Bø og Hafida Elmassoudi 
__________________________________________________________________________________ 

Innspillet i korte trekk 
Innspillet omhandler ønsket om tilbakeføring fra LNFR- område til boligområde, se skisse nedenfor. 
Arealet har tidligere vært avsatt til bolig, men ble avsatt til LNF området  ved kommuneplanen i 
2010. Se kart under hvor området er  skravert gult. Utvidelsen av boligområdet vil være en moderat 
utvikling for å kunne bygge opp hønsefarmen etter EØS reglene. Grunneierne er engasjerte og 
ønsker å fortsette å drive hønsefarmen. 

I tillegg til skissert areal ønskes gnr 115, bnr 108 og gnr. 115, bnr. 156 avsatt til bolig og ikke LNFR 
som i dag. Dette arealet er markert med rød avgrensing. 

Figur 14 - Areal som ønskes videreutviklet til 
boligformål 

Beliggenhet og dagens bruk 
Området består av gårdstun, driftsbygning og jordbruksområder som ligger i en vestvendt 
skråning, Arealet avgrenses visuelt av skog i øst - sørøst og ellers av boligbebyggelse.  

Eiendommen gnr. 115, bnr. 108 omfatter en enebolig. Gnr. 115, bnr. 156 består i dag av skog.  

Planområdet ligger i Lommedalen som karakteriseres av landbruksområder og eneboligbebyggelse. 

Figur 13 - Ønske om å omgjøre fra LNFR til 
eksisterende bolig 
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Planstatus 
Området er i all hovedsak uregulert, bortsett fra et lite område i vest som er regulert til offentlig 
friområde og dels boligområde i plan for Grorudenga vedtatt 19.6.1991.  

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende LNFR-areal og dels til nåværende bolig 
bebyggelse.  

Figur 15 - Utsnitt kommuneplanens arealdel 

Vurdering av forslaget 
Området ligger ikke nær kollektivknutepunkt eller skinnegående kollektivtransport. Nærmeste 
bussholdeplass er Linderudveien.  

Forslaget er ikke i overensstemmelse med arealstrategiens punkt 4 om å styre boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende banetraseer. Det er således heller ikke i 
henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Utbygging av områdene vil delvis føre til nedbygging av dyrka mark, og er i konflikt med 
arealstrategiens punkt 7 om å prioritere gjenbruk av allerede bebygde arealer. Deler av 
området som blir omdisponert har tidligere vært bebygd tidligere av Hønsefjøs og andre 
mindre bygninger. Dette innebærer at deler av den omdisponerte marken ikke er like godt 
egnet til jordbruk grunnet marktrykket byggene har gitt. Hønsefjøset er tenkt flyttet ut 
av området og lengre mot nordøst til et område som benyttes som lagerplass i 
dag. Boligområdet ligger i forlengelsen av eksisterende boligbebyggelsen. Området ligger i 
utkanten av bebyggelsen mot marka, men utenfor markagrensen. 

Nye boliger vil føre til mer trafikk på veinettet i Lommedalen.

De nye boligene vil ligge ca 400 meter fra barneskolen. 
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6. Utvidelsen av Steinskogen
Innspill fra Franzefoss AS 
___________________________________________________________________________ 

Innspillet i korte trekk 
Franzefoss AS ønsker å utvide arealet for steinbruddet og masseuttaket selskapet har på 
Steinskogen. Innspillet ble fremmet i forrige rullering av arealdelen til kommuneplanen 2015-2030, 
ble vurdert og anbefalt men ikke godkjent av KMD. Fylkesmannen oversendte saken til Klima- og 
miljødepartementet under henvisning til at området ligger innenfor marka og derfor trenger 
departementets godkjenning etter markaloven. KMD vurderte området og resultatet ble at det 
ikke var grunnlag for en utvidelse i denne omgang. Innspillet er fremmet på nytt med flere nye 
elementer koblet opp mot Masseforvaltningsplanen og Klimastrategien i Bærum kommune.  

Beliggenhet og dagens bruk 

Steinskogen ligger på Steinhøgda øst for Bærums Verk. Området er illustrert med skråbilde og 
kartutsnitt som vist ovenfor. Kartet viser et område som er avgrenset med en røde linje. Dette 
området er et anleggsområde for råstoffutvinning av basaltstein som produserer pukk til 
bygningsvirksomhet. Utvidelsen av området er markert på kartet med en gul linje. Området ligger 
nordøst for den vedtatte reguleringsplanen og er innenfor markagrensen med tilhørende 
restriksjoner.  Skog, vegetasjon og stier er en del av frilluftsliv på dette området. Den grønne 
markeringen i kartet gjengir omfanget av Basaltforekomsten. 

Planstatus 

Gjeldende planområdet er regulert i reguleringsplan for Steinbruddet på Steinshøgda vedtatt den 
28.04.2004. Området er regulert til Steinbrudd-/masseuttak. Utvidelsen av området er uregulert.   

Det regulerte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende råstoffutvinning, mens 
utvidelsen av området ligger som LNFR-område.  

Figur 16 - Skråfoto over området Figur 17 - Kart over forekomst av basalt
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Figur 18: Reguleringsplan fra 2004 

Per i dag har Franzefoss et anleggsareal på 434 107 m2 markert i lilla farge på reguleringskartet. 

Nye momenter som Franzefoss AS argumenterer med for å forsøke utvidelse på nytt i denne 
rulleringen 

Franzefoss AS henviser til to dokumenter som har blitt fremmed til politisk behandling i Bærum 
kommune: Masseforvaltningsplanen og Klimastrategi 2030. 

Masseforvaltningsplanen: Bærum kommune har allerede startet en utviklingsfase hvor flere og 
store samferdselsprosjekter vil bli gjennomført omtrent i samme periode. All planlegging av flere 
prosjekter tyder på at gjennomføringen vil foregå mellom 2020 og 2035. Noe er allerede påbegynt 
med E-16 som startet i 2007 og vil bli ferdigstilt i 2023 med siste fase Bjørum-Skaret. Fase Sandvika-
Wøyen pågår nå. Prosjektene i Bærum og delvis i Oslo vil utløse et volum som kan variere mellom 13 
til 15 millioner m3 med masser. Dette utgjør et volum på størrelse med kvadraturen i Oslo med en 
høyde på fire etasjer.  

Planen legger til grunn at det er mest bærekraftig og miljøvennlig for kommunen å forvalte, 
gjenbruke, videreforedle og nyttiggjøre seg disse massene så nær produksjonsstedet som mulig. 
Transport av masser ønskes minimert så mye som mulig. I planen fremmes forslag til fire lokaliteter: 
Friluftsøya på Fornebu, Lakseberget i Sandvika og Brenna gård og Lorangmyr ved de fremtidige 
boligarealene som er nedfelt i gjeldende kommuneplan. Planen vurderte i utgangspunkt Steinskogen 
som et sted som har en regulert virksomhet som er i full aktivitet. De produserer pukk av god 
kvalitet, men som har begrensede muligheter for eventuelt ta del i videreforedling av masser fra 
samferdselsprosjekter. Vurderingen konkluderte med at de ikke har nok plass på grunn av avslaget 
fra KMD. 

Franzefoss argumenterer med at før eller siden blir aktiviteten utvidet fordi forekomsten er veldig 
stor og av nasjonal interesse, slik det vises på illustrasjon 2- kartet med grønn linje. De ser at 
Steinskogens beliggenhet også er nær store samferdselsprosjekter, og av den grunn er gunstig for 
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miljøet. De har utvidet aktiviteten til å produsere sement og asfalt og ønsker å videreforedle og 
gjenbruke masser fra utbyggingsprosjekter. De har behov for mer arealer til dette. 

Klimastrategi 2030: Bærum kommune har utarbeidet en Klimastrategi som har som hovedmål å 
redusere klimagassutslippene. Høringsutkastet ble sendt til alle aktører, og Franzefoss AS har sendt 
en uttalelse hvor de peker på noen områder hvor selskapet som en transport- og arealkrevende 
virksomhet vil bidra til at klimastrategien støttes og følges. 

Franzefoss ser klimastrategi som et område hvor de kan bidra til det grønne skiftet med innovative 
og klimagassreduserende tiltak. De ser også at masser fra samferdselsprosjekter skal betraktes som 
en ressurs. Ved videreforedling av det som er mulig å bruke, lager man produkter som gjenbrukes i 
byggeaktivitet, hageanlegg og landbruk. 

Franzefoss har satt seg selv noen sentrale miljømål som viser at reduksjon av klimagassutslipp blir en 
realitet for deres del: 

• Innen 2021 skal alle varebiler/lette kjøretøy som kjører på offentlig vei i Franzefoss være
elektriske.

• Ved inngåelse av nye kontrakter med transportfirmaer skal alle kjøretøy ha siste motorteknologi.

• I løpet av 2019 skal energiforbruket per tonn produsert pukk eller avfall være redusert med ti
prosent sammenliknet med 2016

• Mengden avfall som sorteres ut til materialgjenvinning skal økes med to prosent i 2017

Franzefoss viser til at anleggsområdet har blitt til en miljøpark som har flere maskiner som blir mer 
og mer drevet av elektrisitet. Siden de har en maskinpark som allerede i gang, kan de ta flere av 
massene som kommer fra de store samferdselsprosjekter. Til dette har de behov til mer plass. 

I tillegg til de tildligere uttatlelser har Franzefoss AS oppsummert de nye moementer i en email som 
ble sendt til kommunen 17.11.17. 

Vurdering av forslaget 

Rådmannen ser at det er nye momenter som tilsier at det er grunnlag for å søke om utvidelse på 
nytt. Disse momentene var ikke aktuelle når de søkte om utvidelsen forrige gang. Innspillet bygger på 
en god argumentasjon som følger opp Bærums klimastrategi 2030. De ønsker å redusere 
klimagassutslippene ved å benytte seg mer av elektriske maskiner både for produksjon og foredling 
men også til transport. På den annen side er nærhet til punkter for produksjon av masser en 
beliggenhetsfordel for det bærekraftige og klimavennlige prinsippet som er sentralt i 
masseforvaltningsplanen: Massene bør nyttiggjøres så nær produksjonspunktene som mulig for å 
minimere transport over store avstander. 

Den tredje argument er at Franzefoss ønsker å ta del i gjenbruk og resirkulering av masser, noe som 
også står sentralt i masseforvaltningsplanen hvor masser skal sees mer som en ressurs enn som en 
kostbar ulempe. På dette punktet sammenfaller Bærums målsetting i masseforvaltningsplan med 
Fylkeskommunens målsettinger i den regionale masseforvaltningsplan om å dra så mye nytte som 
mulig av massene. 
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7. Brekkeski II boliger - alternativ 1- tunet på Nordby gård
Innspill fra Bærum kommune 
_________________________________________________________________________________ 
Innspillet i korte trekk 
Innspillet omhandler forslag om omdisponering av LNFR- område som kommunen eier til offentlig 
tjenesteyting, delvis i tråd med dagens bruk . Bærum kommune trenger å doble kapasiteten på 
Brekkeski boliger. Utvidelsen er tenkt som en komprimert variant av eksisterende "stjerne-bolig" 
Brekkeski I som har 8 boliger gruppert rundt fellesarealer. Alt må være på ett plan. Brukerne er 
krevende m.h.t. adferdsregulering og trenger skjerming og solide sikringstiltak. 

BK Eiendom har fått gjennomført en mulighetsstudie med flere alternativer, hvorav to er med i KP-
høringen, men tunet på Nordby gård ble ikke vurdert i mulighetsstudien. På kartet under er 
formålsavgrensningen markert med rødt omriss. Tunalternativet kan være velegnet, men 
forutsetter at bygningene  i østre eller vestre del av tunet rives/bygges om. Parkering i tunet kan 
være en sambruksløsning. Det er avsatt mer areal til tjenesteyting enn det som trengs i f.t. dagens 
behov, da stedet er egnet til å utvikles videre for denne brukergruppen og andre HVPU-funksjoner.  

Figur 19 - Forslag om å omgjøre tunarealene på Nordby 
gård fra LNFR til offentlig tjenesteyting.  

Figur 20- Areal som foreslås  til offentlig 
tjenesteyting. Alternativ 1

Beliggenhet  
Det aktuelle arealet ligger innenfor omfatter tunet på Nordby gård, ved foten av Eineåsen like  
nordvest for Rykkinn. Den tidligere husmannsplassen ligger i slakt sørvestvendt lende.  
Turveiforbindelsen langs jordekanten i sør forutsettes opprettholdt.

Dagens bruk
Alle bygg i østre del av tunet, samt våningshuset som er registrert som kulturminne, er i bruk 
til HVPU-boliger eller aktivitetshus for beboerne der og i Brekkeski I. Låven og uthus i nordvest 
leies ut midlertidig til lagring av eldre fartøyer. Leieforholdet er i ferd med å avvikles. 
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Planstatus 
Arealet er uregulert.  

Arealet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende LNFR-areal med hensynssone landskap. 

Figur 21- Utsnitt kommuneplanens arealdel 

Vurdering av forslaget 
Området ligger ikke nær kollektivknutepunkt eller skinnegående kollektivtransport. Nærmeste 
bussholdeplass er Otto Rykkinds vei.  

Forslaget er ikke i overensstemmelse med arealstrategiens punkt 4 om å styre boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende banetraseer. Det er således heller ikke 
i henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Arealet er del av kulturlandskapet Frogner-Tandbergjordene.  Våningshuset av ukjent alder, trolig 
fra 1930-tallet, er registrert som kulturminne. Gårdstunet på den tidligere husmannplassen er en 
tydelig stedshistorisk referanse. Det blir stadig færre husmannsplasstun å spore i Bærum. En 
utbygging i dette området vil føre til en fragmentering av kulturlandskapet. Omdisponering kan 
være i konflikt med å ivareta Bærums særpreg med grønne landskaper. 

Utbygging her kan spare dyrka mark, og er noen gra d i tråd med arealstrategiens 
punkt 7 om å prioritere gjenbruk av allerede bebygde arealer. 

De aktuelle beboerne/brukerne av boligene trenger boltringsplass og  de har behov for skjerming 
og sikring. Det er viktig at boligene ligger i utkanten av tettbebyggelsen, slik som her. Alternativ 1 
gir  samlokalisering av tjenester og tilbud for den spesielle brukergruppen samt mulighet for 
sambruk av parkeringsarealer. Adkomsten er minst konfliktfylt for dette alternativet.  
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8. Brekkeski II boliger - alternativ 2
Innspill fra Bærum kommune 
_________________________________________________________________________________

Innspillet i korte trekk 
Innspillet omhandler ønsket om omdisponering av LNFR- område til offentlig tjenesteytning, se 
skisse nedenfor. Bærum kommune trenger å utvide kapasiteten på Brekkeski boliger. Utvidelsen 
bygger på samme konsept som eksisterende boliger. 8 boenheter gruppert rundt fellesarealer. Det 
er gjennomført en mulighetsstudie med flere alternativer. Dette er et av de to som er med videre. 
Dette alternativet har flere fordeler blant annet at det beslaglegger mindre dyrkbar mark og kan 
benytte allerede eksisterende adkomst og sambruke parkeringsareal med Brekkeski I.  Se kart under 
der området er markert med rødt omriss. Det er avsatt ca. 6 dekar for å dekke behovet.

Figur 22 - Ønske om å omgjøre fra LNFR og 
eksisterende boligområde til offentlig 
tjenesteyting.  

Figur 23 - Areal som ønskes videreutviklet til 
offentlig tjenesteyting. Alternativ 2.

Beliggenhet og dagens bruk 
Området består av jordbruksområder og regulert boligområde. På en av de avsatte boligtomtene 
ligger det en hytte. Den andre boligtomten er ubebygd. Deler av området er i dag delvis gjengrodd 
med skog og delvis LNFR-område. Arealet avgrenses mot resterende jordbruksarealer i vest og nord 
og uregulert/eksisterende bolig mot øst og Brekkeski boliger mot sør.  

Planområdet ligger i utkanten av Rikkinn og karakteriseres av landbruksområder og 
eneboligbebyggelse. 

18



Planstatus 
Området er  delvis regulert til bolig i reguleringsplan for Rykkinnveien/Busoppveien vedtatt 
den 28.03.1990. Resterende av området er uregulert.

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende LNFR-areal og eksisterende bolig. 

Figur 24 - Utsnitt kommuneplanens arealdel 

Vurdering av forslaget 
Området ligger ikke nær kollektivknutepunkt eller skinnegående kollektivtransport. Nærmeste 
bussholdeplass er Otto Rykkinds vei.  

Forslaget er ikke i overensstemmelse med arealstrategiens punkt 4 om å styre boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende banetraseer. Det er således heller ikke 
i henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Utbygging av områdene vil føre til  d e l v i s  nedbygging av dyrka mark, og er i 
konflikt med arealstrategiens punkt 7 om å prioritere gjenbruk av allerede bebygde arealer. 
Området ligger delvis på dyrbar mark og regulert boligområde. Dette alternativet blir ansett 
som bedre på grunn av at det tar mindre dyrbar mark, det kan benytte eksisterende 
adkomst og at det ligger i tilknytning til eksisterende institusjon. Det gjør det mulig å få 
til en del sambruksordninger. Deler av området ligger innenfor et større 
kulturlandskapsområde. 

Beboerne av boligene trenger plass,  de har behov for skjerming og det er viktig at boligene ligger i 
utkanten.
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9. Brekkeski II boliger - alternativ 3
Innspill fra Bærum kommune 
_________________________________________________________________________________ 
Innspillet i korte trekk 
Innspillet omhandler ønsket om omdisponering av LNFR- område til offentlig tjenesteytning, se 
skisse nedenfor. Bærum kommune trenger å utvide kapasiteten på Brekkeski boliger. Utvidelsen 
bygger på samme konsept som eksisterende boliger. 8 boenheter gruppert rundt fellesarealer. Det 
er gjennomført en mulighetsstudie med flere alternativer. Dette er et av to foretrukne alternativer. 
Se kart under hvor området er markert med rødt omriss. Det er avsatt ca. 6 dekar for å dekke 
behovet.

Figur 25 - Ønske om å omgjøre fra LNFR til offentlig 
tjenesteyting.  

Figur 26 - Areal som ønskes videreutviklet til 
offentlig tjenesteyting. Alternativ 3. 

Beliggenhet og dagens bruk 
Området består av jordbruksområder som ligger i en sørvest vendt skråning. Arealet avgrenses 
mot resterende jordbruksarealer i vest, mot Nordby gård i Nord og regulert/eksisterende 
boligområde sørøst.  

Planområdet ligger i utkanten av Rikkinn og karakteriseres av landbruksområder og 
eneboligbebyggelse. 
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Planstatus 
Området er uregulert.  

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende LNFR-areal. 

Figur 27 - Utsnitt kommuneplanens arealdel 

Vurdering av forslaget 
Området ligger ikke nær kollektivknutepunkt eller skinnegående kollektivtransport. Nærmeste 
bussholdeplass er Otto Rykkinds vei.  

Forslaget er ikke i overensstemmelse med arealstrategiens punkt 4 om å styre boligbyggingen til 
kollektivknutepunkter og sentre som ligger til eksisterende banetraseer. Det er således heller ikke 
i henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Utbygging av områdene vil føre til nedbygging av dyrka mark, og er i konflikt med 
arealstrategiens punkt 7 om å prioritere gjenbruk av allerede bebygde arealer. Området ligger 
innenfor et større kulturlandskapsområde som Nordby gård er en del av. En utbygging i dette 
området vil føre til en fragmentering av kulturlandskapet. Omdisponering kan være i konflikt med 
å ivareta Bærums særpreg med grønne landskaper. Utbyggingen vil ligge i forlengelsen av 
boligområdet. 

Beboerne av boligene trenger plass,  de har behov for skjerming og det er viktig at boligene ligger i 
utkanten.
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