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031/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 11. mars 2021 godkjennes
slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 031/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 11. mars 2021 godkjennes
slik den foreligger.

032/21 : Årsrapport 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2020 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Årsrapporten for 2020, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs
ansvarsområde, ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 032/21 - 15.04.2021:
Innstilling:
Årsrapporten for 2020, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs
ansvarsområde, tas til orientering.

033/21 : Tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Claude
Monets alle
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Pilot med endret kjøremønster i Claude Monets allé vedtas
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Pilotprosjektet gjennomføres som bilfri sone, fra Otto Sverdrups plass, gjennom
Rådmann Halmrasts gate og Claude Monets allé, inkludert Rådhusbroen, Tangen og
Løkketangen bro.
Unntaket i prosjektet er beboere, utrykningskjøretøy, varetransport, andre med
redusert forflytningsevne som har behov for å bli kjørt nær inngang o. lign.
Forslag fremmet av Haakon Sandven, H
Høyre foreslår tre nye vedtakspunkt:
- KD bes gjøre en måling av antall biler og gjennomsnittshastighet før og underveis i
piloten, og vurdere fartsreduserende tiltak
- KD bes vurdere å etablere egne parkeringsplasser for lastesykler
- KD bes komme tilbake til MIK med en midtveisrapport 6 mndr etter oppstart av
piloten
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
1. KD bes gjøre en måling av antall syklister før og underveis i piloten.
2. Ingen av dagens parkeringsplasser fjernes i.f.m. piloten.

Fellesforslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap, og Johan Malvik, V
For økt trafikksikkerhet fjernes gateparkeringsplasser som ligger inntil det nye
sykkelfeltet, og benyttes til flere sykkelparkeringsplasser og gatemøblement.
Votering:
Scheis forslag fikk to stemmer (2MDG) og falt.
Sandvens forslag, punkt 1, ble vedtatt mot to stemmer (2MDG).
Sandvens forslag, punkt 2, ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).
Sandvens forslag, punkt 3, enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag, punkt 2, fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Rieber-Mohns og Malviks fellesforslag fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).
MIK - 033/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
1. Pilot med endret kjøremønster i Claude Monets allé vedtas
2. Kommunedirektøren bes gjøre en måling av antall biler og gjennomsnittshastighet
før og underveis i piloten, og vurdere fartsreduserende tiltak.
3. Kommunedirektøren bes vurdere å etablere egne parkeringsplasser for
lastesykler.
4. Kommunedirektøren bes komme tilbake til MIK med en midtveisrapport 6 mndr
etter oppstart av piloten.
5. Kommunedirektøren bes gjøre en måling av antall syklister før og underveis i
piloten.

5

034/21 : Gjønnesparken - gjennomføring av planlagt aktivitetsområde
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om gjennomføring av planlagt aktivitetsområde i Gjønnesparken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Det etableres pollinatorvennlige soner, eks. som reine striper med blomstrende vekster
eller i kombinasjon med gressdekket kantsone.
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
- Det skal arbeides for å lages en egnet treningspark / tuftepark eller lignende på
passende sted i Gjønnesparken. Gjennomføring blir integrert i de videre planene for
Gjønnesparken
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Scheis forslag ble enstemmig vedtatt.
Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 034/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Sak om gjennomføring av planlagt aktivitetsområde i Gjønnesparken tas til orientering.
Det etableres pollinatorvennlige soner, eks. som reine striper med blomstrende vekster
eller i kombinasjon med gressdekket kantsone.
Det skal arbeides for å lages en egnet treningspark / tuftepark eller lignende på
passende sted i Gjønnesparken. Gjennomføring blir integrert i de videre planene for
Gjønnesparken

035/21 : Status for vassdragene i Bærum 2000-2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Status for vassdragene i Bærum 2000-2020 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 035/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Status for vassdragene i Bærum 2000-2020 tas til orientering.

036/21 : Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, fra landskapsvern til
reservat, deltakelse i prosess
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune melder inn sine arealer i Kolsås-Dælivann til en frivillig vern prosess
om omgjøring av landskapsvernområde til reservat.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 036/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Bærum kommune melder inn sine arealer i Kolsås-Dælivann til en frivillig vern prosess
om omgjøring av landskapsvernområde til reservat.

037/21 : Bærekraftig ressursbruk – Orientering om kommunens arbeid
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sak om arbeid for mer bærekraftig ressursbruk, med etablering av arenaer for ombruk,
tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
- Bærum kommune skal ta en koordinerende rolle i arbeidet med løsninger for
bærekraftig ressursbruk
- Bærum kommune fortsetter arbeidet med nye løsninger for Bærekraftig ressursbruk
gjennom et toårig prosjektløp
- Det skal bedre tilrettelegges for at husholdninger skal kunne sortere ut mulig
gjenbruksartikler ved Isi Avfallsanlegg. Tydelig informasjon om muligheten for gjenbruk
ved ankomst er tiltak som bør vurderes.
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Fellesforslag fremmet av Dag Egil Strømme, H, og Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
Det skal vurderes om det kan etableres flere leveringspunkter for gjenbruk flere steder i
kommunen, for eksempel mobile gjenbruksstasjoner, i samarbeid med relevante
aktører. Informasjon om tilbudene må gjøres tydelig og burde integreres i kommunens
arbeid med ny kartløsning.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Pedersens forslag, punkt 1, fikk to stemmer (2Ap) og falt
Pedersens forslag, punkt 2, fikk to stemmer (2Ap) og falt
Pedersens forslag, punkt 3, ble enstemmig vedtatt.
Strømmes og Pedersens fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 037/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Sak om arbeid for mer bærekraftig ressursbruk, med etablering av arenaer for ombruk,
tas til orientering.
Det skal bedre tilrettelegges for at husholdninger skal kunne sortere ut mulig
gjenbruksartikler ved Isi Avfallsanlegg. Tydelig informasjon om muligheten for gjenbruk
ved ankomst er tiltak som bør vurderes.
Det skal vurderes om det kan etableres flere leveringspunkter for gjenbruk flere steder i
kommunen, for eksempel mobile gjenbruksstasjoner, i samarbeid med relevante
aktører. Informasjon om tilbudene må gjøres tydelig og burde integreres i kommunens
arbeid med ny kartløsning.

038/21 : Bærum kommunes klima- og miljøpris 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Statuttene for Bærum kommunes klima- og miljøpris oppdateres i tråd med
kommunedirektørens forslag.
2. Juryen for klima- og miljøprisen 2021 utnevnes med følgende medlemmer;

… - juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
… (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
… (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
Gry Skådinn (Bærum Næringsråd)
Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Følgende medlemmer av Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur velges som
medlemmer av juryen:
- Dag Egil Strømme (H) (juryleder)
- Marianne Rieber-Mohn (Ap)
- Wenche Berg-Olsen (Frp)

MIK - 038/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
1. Statuttene for Bærum kommunes klima- og miljøpris oppdateres i tråd med
kommunedirektørens forslag.
2. Juryen for klima- og miljøprisen 2021 utnevnes med følgende medlemmer;
Dag Egil Strømme- juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
Marianne Rieber-Mohn (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
Wenche Berg-Olsen (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
Gry Skådinn (Bærum Næringsråd)
Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)

039/21 : Regional vannforvaltningsplan, regionalt tiltaksprogram og
handlingsprogram for vannregion Innlandet og Viken - Høring
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune gir uttalelse til regional vannforvaltningsplan og regionalt
tiltaksprogram, samt handlingsprogram for perioden 2022-2027 i tråd med
kommunedirektørens saksfremlegg.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 039/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Bærum kommune gir uttalelse til regional vannforvaltningsplan og regionalt
tiltaksprogram, samt handlingsprogram for perioden 2022-2027 i tråd med
kommunedirektørens saksfremlegg.
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040/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Notat vedr. status for tilfluktsrommene i Bærum
2.
Svar på spørsmål i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 15.04.2021
Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 040/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

041/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Innspill til MIK-møte torsdag 15. april
Behandlingen i møtet:
Votering:
Dokumentet ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 041/21 - 15.04.2021:
Vedtak:
Dokumentet tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Dag Egil Strømme (H) hadde i forkant av møtet sendt inn følgende spørsmål:

Vi har fått en henvendelse fra beboerne på Hamang angående veiløsning.
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Det har i flere år pågått en sak mellom Bærum Kommune, Statens Vegvesen, Statnett og
Viken fylkeskommune angående veiløsningen til boligsameiene Hamang gård med 208
leiligheter, og Hamang terrasse 55 med 69 leiligheter.
Den tidligere veiløsningen ble lagt om av Statens Vegvesen i mars 2015, og på grunn av
etablering av ny transformatorstasjon av Statnett fikk denne en brattere og trafikkmessig
farligere løsning. Beboerne opplever dette som langt fra tilfredsstillende og er lei av å ikke
bli hørt.
De ble i sin tid forespeilet å få en adkomst fra Gamle E16, Ringeriksveien, men dette har
vist seg å være svært vanskelig av ulike grunner. Denne baserer seg på en rundkjøring nord
for Hamangtunnelen. Slik jeg har oppfattet det kan det være tidligst aktuelt i 2025, men
Viken Fylkeskommune har uttalt at de er prinsipielt imot etablering av en rundkjøring her.
Imidlertid vil en etablering av Franzefossbyen trolig ha bruk for en rundkjøring her.
Viken fylkeskommune er villig til et møte med representanter for beboerne, men ikke uten
Bærum kommune. De har vært i kontakt med reguleringssjef Kjell Seeberg, og han var
positiv til et møte. Saken har saksnr. 21/1856 i Bærum kommune.
Vi ber derfor om å få en oppdatering fra Bærum kommune på hvor saken står nå og
forslag til hva som må til for å få på plass en trygg og sikker adkomst for beboerne.
Kommunalsjef Svein Finangers svar vil foreligge som referatsak til hovedutvalgets møte 6.
mai.
Dag Egil Strømme (H) hadde i forkant av møtet sendt inn følgende spørsmål:
Det er i Budstikka vist til at Løkke Bro fremstår som noe skadet etter vinteren.
Skyldes dette vintervedlikeholdet, og hva kan gjøres for å utbedre skadene/unngå nye
skader?
Kommunalsjef Svein Finnanger besvarte at dette skyldes vintervedlikeholdet, at
kommunen forsøkte å unngå skader ved å sette opp metallplater på broen, men at det
allikevel oppstod skader. Det vil sees på andre løsninger til neste vintersesong.
Dag Egil Strømme (H) og Øystein Goksøyr (V) spurte om det var planer om å åpne
kyststien langs Lakseberget for ferdsel igjen.
Kommunalsjef Svein Finnanger besvarte at kyststien er merket om, at det per dags dato
ikke foreligger planer om å endre stien, men skal følge opp saken.
Dag Egil Strømme (H) viste til at sak om Kadettangen 22 kommer til behandling i
hovedutvalgets møte i mai og ba om at saken ble behandlet i Ungdomsrådet før den tid.
-
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Dag Egil Strømme (H) fikk hovedutvalgets enstemmige tilslutning til å be om en snarlig sak
vedrørende eventuell ny bærumspakke til idrett, kultur og frivillighet.

Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

