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Planstrategi 2019-2023 med planprogram - 2.gangsbehandling

Formannskapet-10.06.2020- 129/20
Vedtak:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:
· Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
· Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
· Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.
2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien.
4. a. Kommunedirektøren utarbeider en strategi for naturmangfold som legges til grunn for en
revidering av kommuneplanens arealdel.
b. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomisk støtte til dette.
5. Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommunalplan med oppstart i 2020. Det
legges opp til 1. gangs behandling etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i 2021.
Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av knutepunktstrategien og oppfølging av
gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov for å styrke temaområder arkitektur,
kulturminner og naturmangfold.

Formannskapet-27.05.2020- 116/20
Vedtak:
Saken utsettes da det ved en inkurie ble sendt ut feil versjon av Planstrategi 2019-2023 med
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel da dokumentet ble sendt på høring 27. februar jf.
referatsak 20/101983.
Planutvalget-14.05.2020- 066/20
Innstilling:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:
· Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
· Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
· Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.
2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien, og eventuelt som en følge av dette også kommuneplanens
arealdel.
4. Kommunedirektøren utarbeider et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for
naturmangfoldet i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som en del av grunnlaget for
å vurdere om det er behov for revidering av kommuneplanens arealdel.
5. Det bes om en forenklet revisjon av gjeldende areadel av kommunalplan med oppstart i 2020.
Hovedtrekkene i gjeldene plan legges til grunn. Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av
knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov
for å styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold.

Planutvalget-14.05.2020-066/20
Innstilling:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:
· Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
· Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
· Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.
2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien, og eventuelt som en følge av dette også kommuneplanens
arealdel.

4. Kommunedirektøren utarbeider et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for
naturmangfoldet i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som en del av grunnlaget for
å vurdere om det er behov for revidering av kommuneplanens arealdel.
5. Det bes om en forenklet revisjon av gjeldende areadel av kommunalplan med oppstart i 2020.
Hovedtrekkene i gjeldene plan legges til grunn. Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av
knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov
for å styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:
· Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
· Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
· Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.
2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien, og eventuelt som en følge av dette også kommuneplanens
arealdel.
4. Kommunedirektøren utarbeider et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for
naturmangfoldet i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som en del av grunnlaget for
å vurdere om det er behov for revidering av kommuneplanens arealdel.
5. En eventuell hel eller delvis revidering av arealdelen igangsettes etter at kommuneplanens
samfunnsdel er vedtatt.

SAKEN I KORTE TREKK
Kommunestyret skal i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 minst en gang i hver valgperiode, og
senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi.
Formålet med kommunal planstrategi er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
kommunestyreperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien er kommunestyrets verktøy
for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlet planbehov i
kommunestyreperioden.
Planstrategien skal også ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal
revideres, eller om den skal videreføres uten endringer. Plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 sier
at det ved bestemmelse om revidering skal utarbeides et planprogram som skal beskrive
planprosessen og formålet med planarbeidet.

Planstrategi med planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet
i møte 26. februar. Høringsperioden har vært 26. februar-8. april. I denne saken presenteres
innkomne høringsinnspill, og kommunedirektørens behandling av disse.
I tillegg er det på grunn av koronapandemien, behov for å justere opprinnelig fremdriftsplan for
revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Tidligere behandling
Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
Høring
Det har kommet inn 15 høringsinnspill fra følgende instanser: Bane Nor, Berger og Rykkinn Vel,
Bærum Elveforum, Bærum Natur- og friluftsråd, Bærum velforbund, Direktoratet for
mineralforvaltning, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Mattilsynet,
Naturvernforbundet i Bærum, Oslo kommune Bymiljøetaten, Oslo og omland friluftsråd,
Oslofjorden friluftsråd, Skui vel og Viken fylkeskommune.
Gjennomgang av høringsinnspillene og kommunedirektørens kommentarer til disse ligger i del 2.
Alle høringsinnspillene ligger også vedlagt saken. Kommunedirektøren vil under trekke frem
gjentakende innspill, samt konkrete innspill til planer og strategier.
Det har kommet flere innspill om at:
· friluftsområder, grøntområder og vassdrag må gis mer fokus i folkehelsesammenheng
· folkehelse må løftes som eget tema i samfunnsdelen
· utbygging må gjøres med fokus på fortetting i sentrum og knutepunkter, men gode bomiljøer
og grøntområder må også være i fokus
· langsiktige mål for samfunnssikkerhet og beredskap må løftes inn i samfunnsdelen
· kulturminner, kulturmiljøer og landskap bør forankres tydeligere i samfunnsdelen
Innspillene tas med i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Videre har det kommet inn følgende forslag til konkrete planer/strategier:
· Kommunedelplan for naturmangfold
· Masseforvaltningsplan
· Overordnet plan for tiltak i sjø
· Strategi for lokalisering og utbygging av småbåthavner
Vedrørende naturmangfold mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig å løfte temaet inn i
kommuneplanen, heller enn å lage en egen plan for naturmangfold. Som en del av dette arbeidet
vurderer kommunedirektøren også at det er behov for å oppdatere og utvide kunnskapsgrunnlaget
for naturmangfoldet i kommunen, herunder kartlegging av truede naturtyper og arter.
Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet kan brukes i arbeidet med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel, og som en del av grunnlaget for å vurdere behov for hel eller delvis
revidering av kommuneplanens arealdel.
Til de andre planforslagene mener kommunedirektøren at dette allerede er ivaretatt i eksisterende
planer.

I tillegg har flere av høringsinstansene gitt innspill til temaer som omhandler kommuneplanens
arealdel. Disse er ikke behandlet av kommunedirektøren, da det kun er kommuneplanens
samfunnsdel som skal revideres i denne omgang.
Politiske innspill
Da høringsutkastet til planstrategi og planprogram ble politisk behandlet, kom det også innspill fra
Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Planutvalget og Formannskapet.
Innspillene ble oversendt kommunedirektøren, som har behandlet disse.
Innspill fra Eldrerådet
1. "Det gode naboskap" og "Mixed housing" må ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel
2. Boliger for fremtidens eldre utvikles, gjerne i forskjellige størrelser og med servicehjelp
3. Styrke innsatsen i arbeidet med innbyggersamarbeid og frivillighet er viktig
4. Tilrettelagte møteplasser for innbyggere og kommunens administrasjon vil gi mange gode
effekter
Innspillene tas med inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Innspill fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse mener det er behov for god aggregert informasjon om
helsetilstanden og utfordringsbildet til personer med funksjonsnedsettelse i Bærum. Rådet
anbefaler derfor at kommunen kartlegger, eller sammenstiller allerede kjent informasjon, slik at
denne informasjonen kan legges til grunn i kommunens fremtidige langsiktige strategiske
planlegging.
Innspillet tas med inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og annet planarbeid.
Innspill fra Planutvalget
· Planutvalget ber kommunedirektøren om å vurdere og fremskynde kommuneplanens arealdel,
og komme med et forslag til hvordan en rullering kan gjennomføres.
· Planutvalget ber kommunedirektøren bidra til at det utarbeides en arkitekturstrategi for
Bærum.
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig at det utarbeides en plan for arkitektur. Det
foreslås derfor at denne legges til oversikten over plan- og strategiarbeid. Vedrørende rullering om
arealdelen, se eget avsnitt.
Innspill fra Formannskapet
· Kommunedelplan for naturmangfold
· Vurdere et alternativ om arealnøytralitet som prinsipp i arealstrategien
· Utvikle strategier for å redusere sosiale forskjeller i Bærum, for eksempel gjennom
boligpolitikk
Innspillet om å vurdere et alternativ om arealnøytralitet tas med inn i arbeidet med arealstrategien.
Utjevning av sosiale forskjeller er en sentral del av folkehelsearbeidet. Folkehelse er et tema som
skal behandles i kommuneplanens samfunnsdel, og innspillet om å redusere sosiale forskjeller vil
ivaretas her. Vedrørende innspill om kommunedelplan for naturmangfold, se avsnitt om samme
tema tidligere i saken.

Hovedutvalgenes mulighet for innspill
Som en konsekvens av koronapandemien ble møtene i hovedutvalgene avlyst. Kommunedirektøren
ønsker et vedtak av planstrategi med planprogram nå, for å sikre best mulig fremdrift i arbeidet ut
fra dagens situasjon. Dette medfører at hovedutvalgene ikke får anledning til å gi innspill til
planstrategi og planprogram før vedtak. Innspillsprosessen må dermed ivaretas på ny måte.
Kommunedirektøren ønsker å løse dette med en lengre samarbeids- og medvirkningsperiode for
alle politiske organer til høsten. Siden planprogrammet kun gir relativt overordnede føringer for
revidering av kommuneplanens samfunnsdel, kan en god prosess i oppstarten av planarbeidet
ivareta hovedutvalgenes medvirkningsmulighet.
Kommunedirektøren ønsker også å gå i dialog med ordfører for å se på hvordan politikken kan
kobles tettere på gjennom hele revideringsarbeidet.
Revidert fremdriftsplan som følge av koronapandemien
På grunn av koronapandemien har forberedelser og innledende arbeid til revidering av
kommuneplanens samfunnsdel blitt satt på vent. I lys av dette, og også usikkerhet knyttet til
situasjonen fremover, har kommunedirektøren måtte justere fremdriftsplanen.
Det legges derfor opp til oppstart av revideringsarbeidet for samfunnsdelen i august, med sikte på
endelig vedtak av samfunnsdelen i juni 2021. Selv om nasjonale myndigheter antyder at vi vil være i
en situasjon med ekstraordinære tiltak ut 2020, tror kommunedirektøren at det skal være mulig å
gjennomføre tilpassede arbeidsverksteder med politikere og administrasjon, og medvirkning i løpet
av høsten.
Justert planprosessen blir slik:
Fase 1 (august-november 2020): Utviklingstrekk og utfordringer for Bærum kommune diskuteres.
Det vil være en omfattende medvirkningsprosess bestående av politikere, innbyggere,
organisasjoner, næringsliv, kommunens ansatte og andre interesserte parter. I denne fasen vil det
også jobbes med FNs bærekraftsmål, og hvordan disse skal implementeres i samfunnsdelen.
Fase 2 (oktober 2020-januar 2021): Innspill fra medvirkningsfasen tas med videre. Her skal
kommunestyret diskutere seg frem til hovedelementer og innhold i samfunnsdelen, som deretter
utarbeides og sendes på høring til berørte parter.
Fase 3 (februar-april 2021): Høringsperiode. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel sendes til
høringsinstanser og legges ut til offentlig ettersyn. Det legges opp til debatt og mulighet for innspill.
Fase 4 (april-juni 2021): Etter hørings vil innspill bli gjennomgått og behandlet, og deretter legges
samfunnsdelen frem for endelig behandling i kommunestyret i juni 2021.
Det er startet planlegging av hvordan arbeidsverksteder og medvirkningsarbeid kan gjennomføres,
slik at vi sikrer at vi får gode innspill, ivaretar medvirkningskravene i plan- og bygningsloven og
overholder smitteverntiltak fra nasjonale myndigheter.
Eventuell rullering av kommuneplanens arealdel
Som en del av kommuneplanens samfunnsdel har Bærum kommune en arealstrategi som gir

overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling og arealbruk. I planprogrammet er det
foreslått at hovedtrekkene i arealstrategien vil ligge fast, men at arealstrategien likevel skal
evalueres.
Kommunedirektøren vil derfor umiddelbart igangsette sammenstillingen av et kunnskapsgrunnlag
og utfordringsbilde, som skal brukes for evaluering av arealstrategien. Kunnskapsgrunnlaget vil
brukes som grunnlag i politiske arbeidsverksteder og annen medvirkning i fase 1 av
revideringsarbeidet av samfunnsdelen. Som en del av målarbeidet for samfunnsdelen vil det være
naturlig å vurdere eventuelle justeringer av arealstrategien.
Først når hovedelementene i ny samfunnsdel er jobbet frem, herunder eventuell justering av
arealstrategien, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av
kommuneplanens arealdel. Da har man et utgangspunkt for å vurdere om arealdelen er i tråd med
overordnede føringer i arealstrategien, og om den imøtekommer politiske mål og utfordringer
knyttet til FNs bærekraftsmål.
For å evaluere kommuneplanens arealdel, ønsker kommunedirektøren å videreutvikle
kunnskapsgrunnlaget for arealstrategien. Dette arbeidet vil gjøres i perioden november 2020-medio
2021. Kunnskapsgrunnlaget vil også vurdere om arealdelen er tilstrekkelig verktøy for å nå vedtatte
mål i blant annet Klimastrategien, Mobilitetsstrategien, kommunens forpliktelser i Byvekstavtalen
og oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Når kunnskapsgrunnlaget for evaluering av arealdelen er ferdig utarbeidet, kan det tas en
beslutning på om arealdelen skal revideres, og eventuelt hvor omfattende den skal være.
Vedlegg:
DEL TO - MER OM SAKEN
Innspill fra Bane NOR
Innspill fra Berger og Rykkinn vel
Berger og Rykkinn vel - Spørsmål til formannskapet
Innspill fra Bærum elveforum
Innspill fra Bærum Natur- og friluftsråd
Innspill fra Bærum Velforbund
Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning
Innspill fra Fiskeridirektoratet
Innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
Innspill fra Mattilsynet
Innspill fra Naturvernforbundet i Bærum
Innspill fra Oslo kommune Bymiljøetaten
Innspill fra Oslo og omland friluftsråd
Innspill fra Oslofjordens Friluftsråd
Innspill fra Skui Vel
Innspill fra Viken fylkeskommune
Planstrategi_2.gangsbehandling
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Behandlingen i møtet 10.06.2020 Formannskapet
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
(Fllesforslag MDG, Ap, Sp, R)
1. Bærum kommune utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold
2. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomisk støtte til dette

Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Kommunens reguleringsplaner skal inneholde en sårbarhetsanalyse for effekter av klimaendringer.
Analysen skal også omfatte vurdering av hvilken påvirkning gjennomføring av planen har for
sårbarheten.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
1. (Fellesforslag Ap/Sp) Det utarbeides en jordvernplan for å ivareta dyrkbar jord.
2. Det utarbeides en kystsoneplan. Den omfatter 100 meter beltet på land og ut til
kommunegrensen i sjøen. Planen skal også omhandle naturmangfoldet i kystsonen.

Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Det vurderes å utarbeide en egen matjordsplan for å kunne veilede og informere tiltakshavere og
grunneiere og redusere faren for å spre jordboende sykdom, svartelistede planter og ugress (ref.
Mattilsynet).
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
I tillegg til å behandle sosial boligpolitikk under folkehelse utarbeides det et eget programpunkt
med mål om en boligpolitisk strategi for utvikling av ett Bærum. Det skal gi en vurdering av hvordan
en kan få
- En bevisst boligpolitikk med sikte på å reduserer forskjellene mellom Bærum øst og vest samt å
redusere forskjellen mellom Bærums østkant og store deler av Osloområdet.
- En boligpolitikk som utformes med sikte på at det skal være mulig for de som utfører arbeid til lave
eller midlere lønninger å etablere seg i nærheten av arbeidsplass i tråd med kommunens
bærekraftmål.
- Hvordan utvikle boligpolitikken slik at den kan bidra til å sikre Bærum helt nødvendig arbeidskraft
for å gi nødvendige tjenester til befolkningen.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
(Fellesforslag Høyre og Venstre)
Endring av følgende punkt i rådmannens innstilling. Disse erstatter også planutvalgets innstilling på
disse 3 punktene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien.
4. Kommunedirektøren utarbeider en strategi for naturmangfold som legges til grunn for en
revidering av kommuneplanens arealdel.

5. Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommunalplan med oppstart i 2020. Det legges
opp til 1. gangs behandling etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i 2021. Revisjonen
skal legge vekt på videreutvikling av knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og
avtaler. I tillegg er det behov for å styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold.

Votering:
Stein Stugus forslag fikk 5 stemmer (2Ap, R, Sp, MDG) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslag vedrørende klima/sårbarhetsanalyse fikk 2 stemmer (MDG, R) og falt.
Ragnar Mollands forslag fikk 4 stemmer (Sp, 2Ap, MDG) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (2Ap, Sp, R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 2 fikk 5 stemmer (2Ap, Sp, R, MDG) og falt.
Fellesforslag MDG, Ap, Sp, R punkt 1 fremmet av Signe Bakke Sølberg (MDG) fikk 5 stemmer (MDG,
2Ap, Sp, R) og falt.
Fellesforslag H, V fremmet av Eirik Trygve Bøe (V) alternativt punkt 3 til innstillingen ble enstemmig
vedtatt.
Fellesforslag H, V fremmet av Eirik Trygve Bøe (V) alternativt punkt 4 til innstillingen ble enstemmig
vedtatt.
Fellesforslag MDG, Ap, Sp, R punkt 2 fremmet av Signe Bakke Sølberg (MDG) ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V fremmet av Eirik Trygve Bøe (V) alternativt punkt 5 til innstillingen to første
setninger ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag H, V fremmet av Eirik Trygve Bøe (V) alternativt punkt 5 til innstillingen to siste
setninger ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp, Sp).
Innstillingen punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-10.06.2020- 129/20:
Vedtak:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:
· Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
· Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
· Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.
2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien.
4. a. Kommunedirektøren utarbeider en strategi for naturmangfold som legges til grunn for en
revidering av kommuneplanens arealdel.
b. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomisk støtte til dette.
5. Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommunalplan med oppstart i 2020. Det
legges opp til 1. gangs behandling etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i 2021.

Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av knutepunktstrategien og oppfølging av
gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov for å styrke temaområder arkitektur,
kulturminner og naturmangfold.
Behandlingen i møtet 27.05.2020 Formannskapet
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommuneplan med oppstart i 2020.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
1. Det utarbeides en jordvernplan for å ivareta dyrkbar jord.
2. Det utarbeides en kystsoneplan. Den omfatter 100 meter beltet på land og ut til
kommunegrensen i sjøen. Planen skal også omhandle naturmangfoldet i kystsonen.
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Andre setning endres til (så "for å vurdere om det er behov for" utgår):
"Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som en del av grunnlaget for revidering av kommuneplanens
arealdel"
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
1. Bærum kommune utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold
2. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomisk støtte til dette
Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG
Kommunens reguleringsplaner skal inneholde en sårbarhetsanalyse for effekter av klimaendringer.
Analysen skal også omfatte vurdering av hvilken påvirkning gjennomføring av planen har for
sårbarheten.
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes da det ved en inkurie ble sendt ut feil versjon av Planstrategi 2019-2023 med
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel da dokumentet ble sendt på høring 27. februar
jf.referatsak 20/101983.

Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslagene følger saken uten votering.
Formannskapet-27.05.2020- 116/20:
Vedtak:
Saken utsettes da det ved en inkurie ble sendt ut feil versjon av Planstrategi 2019-2023 med
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel da dokumentet ble sendt på høring 27. februar jf.
referatsak 20/101983.
Behandlingen i møtet 14.05.2020 Planutvalget

Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
1. Bærum Kommune utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold.
2. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomiske støtte til dette.

Forslag fremmet av Kim Erik Zimmer, MDG
Kommunens reguleringsplaner skal inneholde en sårbarhetsanalyse for effekter av klimaendringer.
Analysen skal også omfatte vurdering av hvilke påvirkning gjennomføring av planen har for
sårbarheten.

Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Fellesforslag V og H
Det bes om en forenklet revisjon av gjeldende areadel av kommunalplan med oppstart i 2020.
Hovedtrekkene i gjeldene plan legges til grunn. Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av
knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov for å
styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold.

Forslag fremmet av Reidar Kleppe, Ap
Tilleggsforslag under pkt 1, nye kulepunkt:
1. Det utarbeides en helhetlig jordvernplan med overordnet strategi for å ivareta dyrkbar jord.
2. Det utarbeides en helhetlig strandsoneplan som dekker hele Bærums kystlinje fra starten av 100
meter beltet på land og helt ut i fjorden til kommunegrenser i sjøen.

Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommuneplan med oppstart i 2020.
Votering:
Zimmers forslag i to punkter fikk 3 stemmer (MDG, Ap, SV) og falt.
Zimmers forslag vedrørende sårbarhetsanalyse fikk 2 stemmer (MDG, SV) og falt.
Kleppes forslag punkt 1 fikk 2 stemmer (Ap, SV) og falt.
Kleppes forslag punkt 2 fikk 3 stemmer (Ap, MDG, SV) og falt.
Pedersens forslag fikk 2 stemmer (Frp, MDG) og falt.
Kommunedirektørens forslag punkt 1, 2, 3, 4 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag punkt 5 og fellesforslaget fremmet av
Bøe, ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 1 stemmer (Frp).

Planutvalget-14.05.2020- 066/20:
Innstilling:
1. Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel
vedtas med følgende endringer:

·
·
·

Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor
tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.
Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.

2. Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på
kommunens nettsider, via kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene.
3. Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for
justering av arealstrategien, og eventuelt som en følge av dette også kommuneplanens
arealdel.
4. Kommunedirektøren utarbeider et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for
naturmangfoldet i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes som en del av grunnlaget for
å vurdere om det er behov for revidering av kommuneplanens arealdel.
5. Det bes om en forenklet revisjon av gjeldende areadel av kommunalplan med oppstart i 2020.
Hovedtrekkene i gjeldene plan legges til grunn. Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av
knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov
for å styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold.

