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Bærum - Statlig samordnet høringsuttalelse for offentlig ettersyn av
områderegulering for Bekkestua sør.
Vi viser til deres brev datert 03.07.2020 med høring av områderegulering for Bekkestua sør i
Bærum kommune.
Saken gjelder
Det fremgår av planforslaget at hensikten er å utarbeide en områderegulering som tilrettelegger
for et attraktivt, sentrumsnært boligområde, bevaring og opparbeidelse av blågrønn struktur,
felles uteoppholdsareal og gang- og sykkelveier.
Fylkesmannens roller i plansaker
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Vi har i brev til kommunene datert
08.01.2019 informert om samordning av statlige innsigelser.
Fylkesmannen har et ordinært samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget
myndighetsområde og skal som fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og
vesentlige regionale interesser. Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at
innsigelser fra øvrige statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Dersom en innsigelse
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.

Oversikt over innsigelsene
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmer følgende innsigelse:


Med hjemmel i vannressursloven §§ 7 og 8 og plan- og bygningsloven § 28-1 fremmer
NVE innsigelse til planen inntil konsekvensene av redusert fordrøyningskapasitet i

planområdet er vurdert for nedstrøms arealer og vassdrag. Hvis mangel på fordrøyning
fører til forverring av flomsituasjon må det utarbeides planer for avbøtende tiltak.
Samordning
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen.
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.
Videre prosess
Fylkesmannen forutsetter at Bærum kommune vurderer innsigelsen og samarbeider med NVE
for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har
myndighet til å trekke innsigelsene.
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene
jf. plan- og bygningsloven § 5-6.
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