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Bærum kommune - Reguleringsplan - Blommenholmveien 2 - Uttalelse til offentlig ettersyn
Det vises til kommunens oversendelse datert 15.11.17 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Området er uregulert, men er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel for 2015-2030.
Formålet med planen er å regulere området til forretningsvirksomhet i form av en
dagligvareforretning.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern.
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 06.04.17 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for
området, og har følgende merknader til planforslaget:
Tidligere saksbehandling
Fylkesrådmannen har også mottatt forslag til reguleringsplan for etablering av ytterligere en
dagligvareforretning på naboeiendommen med adresse Blommenholmveien 1 og 1B. I
kommuneplanens arealdel bestemmelser § 15.2 tillates detaljhandel for dagligvarer med inntil 800
m2 BRA salgsareal i områder for boligbebyggelse. I uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanen for Blommenholmveien 2, datert 06.04.2017, varslet fylkesrådmannen at man
ville vurdere å legge planforslaget/planforslagene fram for fylkesutvalget med forslag om
innsigelse dersom de to planarbeidene samlet legger til rette for et handelsomfang som svekker
Sandvika som handelssted.
Handel, service og senterstruktur
Til varsel om planoppstart uttalte fylkesrådmannen at det er i samsvar med føringer i fylkesdelplan
for handelsvirksomhet, service og senterstruktur å legge til rette for et godt handels- og
tjenestetilbud innen rimelig avstand fra der folk bor. Det er samtidig viktig at tilbudet tilpasses det
naturlige handelsomlandet. Forslagsstiller har fått gjennomført en handelsanalyse som viser at en
dagligvareforretning utenfor Sandvika sentrum ikke vil svekke handelsgrunnlaget til nærliggende
prioriterte byer og tettsteder. Innenfor en radius på 750 meter fra utpekt tomt bor det cirka 2900
personer. En dagligvareforretning, med mål om å betjene nærområdet, vil begrense behovet for
bilbruk, og vil heller ikke være i konkurranse med Sandvika som regional by.
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I Bærums kommuneplan og i regional plan for areal og transport nevnes det at handel og tjenester
skal skje først og fremst i kommunens utpekte senterområder. I kommuneplanens bestemmelser §
15.2 står følgende: «Handel. Detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal kan
etableres i områder for boligbebyggelse. Med salgsareal menes gulvflaten i den delen av et
utsalgssteds lokale hvor varer beregnet for salg til publikum er synlig utstilt. Lagerrom og
oppholdsrom for personale medregnes ikke.» I rådmannens forslag til vedtak, datert 27.10.2017,
nevnes det at det ble konkludert i vurdering av kommuneplanen 2015-2030 at tomten i liten grad er
egnet til boligformål fordi støynivået og luftforurensingen er høy. Rådmannen foreslo den gang at
tomten kan være egnet til en mindre dagligvareforretning. Forslaget om etablering av en
dagligvareforretning i dette nærområdet er vurdert å ikke være i direkte strid Bærum
kommuneplan.
Reguleringsplanen for Blommenholmveien 2 må imidlertid vurderes i sammenheng med forslaget
til detaljregulering for Blommenholmveien 1 og 1B. To reguleringsplaner som åpner opp for
detaljhandel i dette området vil være i strid både med kommuneplanen og de regionale planene.
Dette vil øke handelsomlandet og genere økt bilkjøring til området. To dagligvareforretninger på
maks 800 m2 vil tilsi et salgsareal på 1600 m2 «vegg i vegg» og innebærer et dobbelt så stort
salgsareal som kommuneplanen tillater.
Forhold til fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.
Automatiske fredete kulturminner
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til automatiske fredete kulturminner.
Nyere tids kulturminner
Planområdet ligger inntil et område som er avsatt som verdifullt kulturmiljø i Bærums
kommunedelplan for kulturminner, med eldre villabebyggelse fra slutten av 1800-tallet /
begynnelsen av 1900-tallet. På eiendommen sto tidligere to bygninger fra 1920 og 1940, men disse
er revet og det er i dag ingen bygninger på tomten. Inntil planområdet, i Blommenholmveien 1, er
det en eldre villa oppført i 1908. I eget planforslag ønskes også denne eiendommen regulert til
forretningsvirksomhet, men villaen foreslås bevart ved at den flyttes noe lenger vest. På andre
siden av Stasjonsveien er det flere SEFRAK-registrerte bygninger.
Ved etableringen av nytt forretningsbygg bør konsekvensene for den verneverdige bebyggelsen
vurderes. Vi anbefaler at planforslaget ses i sammenheng med planforslaget for
Blommenholmveien 1 og 1b, som også foreslås regulert til forretningsvirksomhet. Vi er bekymret
for virkningen av to forretningsbygg inntil hverandre, og at dette kan bli dominerende og uheldig i
det gamle villamiljøet.
Konklusjon
Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget for Blommenholmveien 2 isolert sett er i tråd med
kommuneplanen og de regionale planene. Men vurdert sammen med planforslaget på nabotomten
er planene samlet i konflikt med fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur,
regional plan for areal og transport og Bærum kommuneplan. Fylkesrådmannen mener det er
forsvarlig å legge til rette for en dagligvareforretning i området, slik også kommunes
administrasjonen anbefaler, men det forutsetter at kommunen ser reguleringsplanen for
Blommenholmveien 1 og 1B og reguleringsplanen for Blommenholmveien 2 under ett og tillater
kun én dagligvarebutikk. Fylkesrådmannen forutsetter derfor at Bærum kommune kun vedtar en av
planene. Bærum må selv beslutte hvilken plan de ønsker å vedta. Dersom kommunen velger å
vedta begge planene vil dette bli påklaget. Fylkesrådmannen fraråder dette, og ber om å få
oversendt vedtak i sakene så snart det foreligger.
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Med vennlig hilsen
Charlott Sandor Johansen
rådgiver plan

Ingeborg Hvidsten
rådgiver nyere tids kulturminner
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