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042/21 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 15.4.2021 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 042/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 15.4.2021 godkjennes slik
den foreligger.

043/21 : Kadettangen 22 – midlertidig bruk
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt med Havferd AS om
midlertidig utendørskonsept for Kadettangen 22.
2. Kommunedirektøren bevilges 1,1 mill. til tilrettelegging for midlertidig bruk av
området, herunder rivning av Artista café og tilknytning for teknisk infrastruktur.
Midlene innarbeides i økonomimelding 1.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
Nytt pkt. 3:
Parkeringsplasser som fjernes i.f.m. utviklingen av Kadettangen 22 skal reetableres et
annet egnet sted i Sandvika.
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H, på vegne av aller partier
1. MIK-utvalget finner at innstilte konsept for midlertidig bruk av
Kadettangen 22 ikke i tilstrekkelig grad svarer til utvalgets forventning for
bruk og innhold av området. Utvalget kan ikke slutte seg til
Kommunedirektørens innstilling.
2. Hovedfokus for området skal være aktivitetsareal for barn og unge. Det
skal settes av plass til installasjoner som fremmer uorganisert aktivitet som
for eksempel skatepark. Ungdomsrådet skal få uttale seg om ønskede
installasjoner. Vi ønsker også at KD ser på muligheten av hva man kan få til
av installasjoner for inntil 2 millioner.
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3. Det ønskes ikke alkoholservering på området, men serveringstilbud rettet
mot brukerne av området.
4. Scene skal ikke være et hovedelement på området, men en lavterskelscene
ønskes.
5. E-sport og utendørs spill bør innpasses i konseptene.
6. KD bes frem til neste behandling vurdere om Artistabygget kan flyttes.
7. KD bes prioritere arbeidet med en sak om etablering av et ungdomshus i
Sandvika, herunder vurdere om det er mulig å benytte kommunale lokaler
på Kadettangen eller i Brambanigården/Rådmann Halmrastsvei.
8. MIK ønsker at sak kommer tilbake med en åpen innstilling.
9. Det ønskes en enkel tilrettelegging av området, slik at området kan tas i
bruk allerede denne sommeren.

Votering:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens og Strømmes fellesforslag på
vegne av alle partier, ble Strømmes forslag enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag fikk to stemmer (2Frp og falt).

MIK - 043/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
1. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur finner at innstilte konsept for
midlertidig bruk av Kadettangen 22 ikke i tilstrekkelig grad svarer til
utvalgets forventning for bruk og innhold av området. Utvalget kan ikke
slutte seg til Kommunedirektørens innstilling.
2. Hovedfokus for området skal være aktivitetsareal for barn og unge. Det
skal settes av plass til installasjoner som fremmer uorganisert aktivitet som
for eksempel skatepark. Ungdomsrådet skal få uttale seg om ønskede
installasjoner. Vi ønsker også at Kommunedirektøren ser på muligheten av
hva man kan få til av installasjoner for inntil 2 millioner.
3. Det ønskes ikke alkoholservering på området, men serveringstilbud rettet
mot brukerne av området.
4. Scene skal ikke være et hovedelement på området, men en lavterskelscene
ønskes.
5. E-sport og utendørs spill bør innpasses i konseptene.
6. Kommunedirektøren bes frem til neste behandling vurdere om Artistabygget kan flyttes.
7. Kommunedirektøren bes prioritere arbeidet med en sak om etablering av
et ungdomshus i Sandvika, herunder vurdere om det er mulig å benytte
kommunale lokaler på Kadettangen eller i Brambanigården/Rådmann
Halmrastsvei.
8. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur ønsker at sak kommer tilbake med
en åpen innstilling.
9. Det ønskes en enkel tilrettelegging av området, slik at området kan tas i
bruk allerede denne sommeren.

5

044/21 : Kulturanleggsplan 2021-2024 med rapportering for 2019-2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kulturanleggsplanen for perioden 2021 - 2024 vedtas.
2. Rapportering på tiltak i kulturanleggsplanen for perioden 2019-2020 tas til
orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 044/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
1. Kulturanleggsplanen for perioden 2021 - 2024 vedtas.
2. Rapportering på tiltak i kulturanleggsplanen for perioden 2019-2020 tas til
orientering

045/21 : Vøyenenga aktivitetspark - orienteringssak
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune stiller seg positiv til en utvikling av området til en aktivitetspark.
2. Bærum kommune er positive til å bruke kr 1 mill av sykkelmidlene og kr 1 mill fra
anleggsplanen for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv til prosjektet samt prioritere
søknad om spillemidler.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
1. Det bør vurderes universell utforming av aktivitetsparken, og det bør vurderes HCparkingsplasser på området.
2. Det bør vurderes tiltak som forhindrer at plast og annen søppel havner i
Sandvikselven, både i det daglige og under flom.
3. Det bør vurderes nødvendig sikring av kantsoner til elven, både med tanke på
personskader/drukning, og med tanke på elvens biotop.

Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Saken sendes formannskapet til orientering.
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Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag, punkt 1, før komma, ble enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag, punkt 1, etter komma, fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Bergersens forslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.
Bergersens forslag, punkt 3, ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 045/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
1. Bærum kommune stiller seg positiv til en utvikling av området til en aktivitetspark.
2. Bærum kommune er positive til å bruke kr 1 mill av sykkelmidlene og kr 1 mill fra
anleggsplanen for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv til prosjektet samt prioritere
søknad om spillemidler.
3. Det bør vurderes universell utforming av aktivitetsparken.
4. Det bør vurderes tiltak som forhindrer at plast og annen søppel havner i
Sandvikselven, både i det daglige og under flom.
5. Det bør vurderes nødvendig sikring av kantsoner til elven, både med tanke på
personskader/drukning, og med tanke på elvens biotop.
6. Saken sendes formannskapet til orientering.

046/21 : Bibliotekmelding - Beskrivelse av nåsituasjonen og veien videre
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Beskrivelse av nåsituasjonen og plan for videre arbeid med Bibliotekmeldingen tas til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Haakon Sandven, H
KD bes se særskilt på hvordan antall besøkende og antall arrangement kan økes på
bibliotekene generelt, og for barn og unge spesielt
Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
KD bes se på hvordan det kan legges bedre til rette for at frivillige organisasjoner skal få
bruke biblotekslokalene uten å betale.
Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
Det bør snarest mulig etableres bibliotekfilialer på Fornebu og Lommedalen/Bærums
Verk slik at disse områdene får ett likeverdig bibliotektilbud i sine nærområder.
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Votering:
Johnsruds forslag fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
Goksøyrs forslag ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).
Sandvens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 046/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
Beskrivelse av nåsituasjonen og plan for videre arbeid med Bibliotekmeldingen tas til
orientering.
Kommunedirektøren bes se på hvordan det kan legges bedre til rette for at frivillige
organisasjoner skal få bruke bibloteklokalene uten å betale.
Kommunedirektøren bes se særskilt på hvordan antall besøkende og antall
arrangement kan økes på bibliotekene generelt, og for barn og unge spesielt.

047/21 : Utvidelse av Ramsåsen naturreservat og opprettelse av Søbråten
naturreservat i Bærum kommune, svar på høring
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettelsen av Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettholdelsen av Søbråten naturreservat, men med kommentar om at det ikke skal
innføres ferdselsforbud i noen deler av området.
Votering:
Bergersens forslag fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt mot to stemmer (2Frp).

MIK - 047/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
Bærum kommune støtter forslaget om utvidelse av Ramsåsen naturreservat og
opprettelsen av Søbråten naturreservat og har ingen merknader til høringen.
Mindretallsanke:
Truls Bergersen (Frp) anket saken inn for formannskapet.
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048/21 : Energirapport Eiendom 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Rapporteringen av kommunens energiforbruk for 2020 tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 048/21 - 06.05.2021:
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Rapporteringen av kommunens energiforbruk for 2020 tas til orientering.

049/21 : Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2021-2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 vedtas og erstatter
Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2015-2020.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Johan Malvik, V
Kommunedirektøren bes utrede piggdekkgebyr
Forslag fremmet av Truls Bergersen, Frp
Oversikt over tiltak som er vedtatt i andre planer og ivaretas i pågående prosesser:
Tiltak nummer 3 tas ut, d.v.s.: Parkeringsrestriksjoner for ansatte (effekt NO2, PM10).
Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG
Kommunedirektøren bes vurdere og deretter henstille om innføring av
miljøfartsgrenser på veistrekninger med mye trafikk til berørte parter (Statens
Vegvesen og fylkeskommunen)

Forslag fremmet av Øystein Goksøyr, V
Bærum Kommune har som mål å fase ut alle eldre vedovner (før 1998) innen 2025 for å
begrense svevestøv fra vedfyring og derved forbedre folkehelsen og sårbarheten for
utsatte grupper som for eksempel personer med luftveis-/hjertekarsykdommer. Forbud
mot vedfyring i eldre ikke rentbrennende ovner vurderes som et virkemiddel.
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Fellesforslag fremmet av Haakon Sandven, H, på vegne av, H, MDG og Frp
KD bes, i tillegg til nåværende, vurdere å etablere flere målestasjoner i hele kommunen
– både i trafikkerte og mindre trafikkerte områder
Fellesforslag fremmet av Haakon Sandven, H, på vegne av H og Frp
1. KD bes vurdere behov en informasjonskampanje der det informeres om bl.a: riktig
fyringsteknikk, hvordan feil fyring påvirker luftkvalitet og tilskuddsordning for
utskiftning til rentbrennende vedovner. Det vurderes også behov for SMS-varsling på
ekstra ille dager
2. KD bes fjerne utredning om forbud mot vedfyring i eldre ikke-rentbrennende ovner
3. KD bes fjerne tiltaket om miljøfartsgrense på E18
4. KD bes fjerne tiltaket om piggdekkgebyr

Votering:
Forslaget fra Johan Malvik (V), fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt.
Forslaget fra Truls Bergersen (Frp), fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Forslaget fra Nikki Schei (MDG), fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt.
Forslaget fra Øystein Goksøyr (V), fikk fire stemmer (2MDG, 2V) og falt.
Fellesforslaget fra H, MDG og Frp, fremmet av Haakon Sandven (H) ble enstemmig
vedtatt.
Fellesforslaget fra H og Frp, punkt 1, fremmet av Haakon Sandven (H) ble enstemmig
vedtatt.
Fellesforslaget fra H og Frp, punkt 2, fremmet av Haakon Sandven (H) ble vedtatt mot
seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V)
Fellesforslaget fra H og Frp, punkt 3, fremmet av Haakon Sandven (H) ble vedtatt mot
seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V).
Fellesforslaget fra H og Frp, punkt 4, fremmet av Haakon Sandven (H) ble vedtatt mot
seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V).
Kommunedirektørens forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag, punkt 2, med de endringer som følger av voteringene,
ble vedtatt mot seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V).
MIK - 049/21 - 06.05.2021:
Innstilling:
1. Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bærum 2020-2025 tas til orientering.
2. Handlingsplan for luftkvalitet i Bærum 2020-2025 foreslås vedtatt, med de
endringer som fremkommer av behandlingen i Hovedutvalget for miljø, idrett og
kultur, og erstatter Handlingsplan for bedre luftkvalitet 2015-2020.
3. Kommunedirektøren bes, i tillegg til nåværende, vurdere å etablere flere
målestasjoner i hele kommunen – både i trafikkerte og mindre trafikkerte
områder
4. Kommunedirektøren bes vurdere behov en informasjonskampanje der det
informeres om bl.a: riktig fyringsteknikk, hvordan feil fyring påvirker luftkvalitet og
tilskuddsordning for utskiftning til rentbrennende vedovner. Det vurderes også
behov for SMS-varsling på ekstra ille dager
5. Kommunedirektøren bes fjerne utredning om forbud mot vedfyring i eldre ikke-
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rentbrennende ovner
6. Kommunedirektøren bes fjerne tiltaket om miljøfartsgrense på E18
7. Kommunedirektørn bes fjerne tiltaket om piggdekkgebyr

050/21 : Trygt lokalsamfunn i Bærum årsrapport 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapporten tas til orientering

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
For å forebygge drukningsulykker må kommunen sørge for at det er badevakter med
livreddnningskompetanse på badeplassene Kadettangen og Støryøodden sommeren
2021.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rieber-Mohns forslag fikk fem stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
MIK - 050/21 - 06.05.2021:
Innstilling:
Årsrapporten tas til orientering

051/21 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Kvinnenavn i veinavnsaker
2.
Svar på spørsmål fra representanten Finn Hebbe Johnsrud (SP)
vedr. vedlikeholdsetterslep i eiendomsmassen
3.
Vedlikehold av skogsbilveier i kommunen og økt avvirkning - Svar
på spørsmål fra eventuelt 10.09.20
4.
Kadettangen 22 - avklaringer i forhold til utlyst konkurranse om
tjenestekonsesjonskontrakt
5.
Anlegg og framkommelighet i Sandvika sentrum øst
6.
Svar på spørsmål fra representanten Dag Egil Strømme (H)
7.
Notat som svarer ut spørsmål fra Dag Egil Strømme (H) vedr.
Kadettangen 22
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Saken "Kvinnenavn i veinavnsaker" settes opp som sak på utvalgets neste møte.
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.
Rieber-Mohns forslag ble enstemmig vedtatt.

MIK - 051/21 - 06.05.2021:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Saken "Kvinnenavn i veinavnsaker" settes opp som sak på utvalgets neste møte.

052/21 : Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1
2
3

Tittel
Revidert prosjektbeskrivelse for BRO
Stabekkbanen, miljøvennlig betongdekke.
Orientering fra Ruter 6.5. 2021

Behandlingen i møtet:
Votering:
Dokumentene ble enstemmig tatt til orientering.
MIK - 052/21 - 06.05.2021:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger

053/21 : Ruters forslag til ny rutemodell for trikk 2024 - Bærum
kommunes innspill
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune støtter ikke forslag til ny rutemodell for trikk 2024 om
å snu trikken på Øraker. Dette vil gi et vesentlig dårligere reisetilbud på
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"tvers" både for Bærum og Oslos befolkning og påføre passasjerene
byttetid til T-bane med 300 m gange derfra.
2. Bærum kommune ber fylkene Oslo og Viken gi Ruter oppdrag om å
iverksette tiltak som sikrer framtidig forsvarlig drift av både T-bane og
trikk på strekningen frem til Bekkestua.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 053/21 - 06.05.2021:
Innstilling:
1. Bærum kommune støtter ikke forslag til ny rutemodell for trikk 2024 om
å snu trikken på Øraker. Dette vil gi et vesentlig dårligere reisetilbud på
"tvers" både for Bærum og Oslos befolkning og påføre passasjerene
byttetid til T-bane med 300 m gange derfra.
2. Bærum kommune ber fylkene Oslo og Viken gi Ruter oppdrag om å
iverksette tiltak som sikrer framtidig forsvarlig drift av både T-bane og
trikk på strekningen frem til Bekkestua.

Eventuelt
Dag Egil Strømme (H) fikk utvalgets tilslutning til at neste møte begynner kl. 17.00.
Dag Egil Strømme (H) og Finn Hebbe Johnsrud (Sp) tok opp forholdene rundt Berger
svømmehall.
Spørsmål fra Dag Egil Strømme (H) sendt inn i forkant av det møtest
1. Lakseberget og parkering.
Det er kommet henvendelse knyttet til parkeringsplassene ved Lakseberget.
Manglende parkeringskapasitet for båtforeningens medlemmer, pris for parkering
og kvaliteten på p-plassen er tatt opp i en epost til undertegnede.
Kan Kommunedirektøren gi svar på hvor mange parkeringsplasser det er for
båtforeningens medlemmer/andre, prisstruktur og tilstanden på p-plassen?
Kommunedirektørens svar:
Parkeringsplasser og prisstrategi:
Det er ingen dedikerte parkeringsplasser til båtforeningens medlemmer på
Sjøholmen.
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Kun 2 parkeringsbevis er utstedt til båtforeningen som skal benyttes av tilsynsvakt
på kveldstid e.l.
Parkeringsplassen skal sambrukes av besøkende til Sjøholmen, Sandviksbukta
skole, Maritim Senter og Båtforeningen.
Parkeringsplassen er derfor regulert med parkeringsautomat og skilt for å sikre
sirkulasjon på plassen og fremkommelighet for utrykning.
Prisstrategien er lik som tilsvarende parkeringsplasser i området.
I forkant av regulering av parkeringsplassen ble det avholdt et med båtforeningen i
august 2020, og
båtforeningen stilte seg positive til regulering av parkeringsplassen, sikring av
fremkommelighet og hadde ingen innvendinger til prisreguleringen som er satt.
Tilstand:
P-plassen ved Sjøholmen/Lakseberget har behov for ny oppbygning da grunnen
over tid har blitt en blanding av jord og leire.
Dette gjør det utfordrende å holde p-plassen i like god stand til enhver tid.
Driftsenheten i Eiendom påser å holde plassen vedlike med grusing og slodding i
samarbeid med Park og veidrift.
Tilstanden kontrolleres etter behov 3 ganger i løpet av sesongen, samt ved
innmeldte behov fra p-vaktene eller andre innmeldte henvendelser.»

2. Granly, Bjerkealléen 23, Høvik.

Utvalgets medlemmer har fått henvendelse knyttet til terrengarbeider, anleggelse
av vei og allmenhetens tilgang til strandsonen.
Forhold knyttet til byggesaken er ikke MIKs ansvarsområde, men det bes om at
Kommunedirektøren vurderer allmenhetens tilgang i henhold til friluftsloven.
Kommunedirektørens svar:
Det er mangelfull kyststi mellom Sarbuvollen og Strandparken. Kommunens
avdeling Natur og idrett har derfor over flere år sett på forbedringer langs denne
kyststrekningen. I 2005 ble det bestilt et skisseprosjekt fra Asplan Viak som
muliggjorde en videreføring av kyststien mellom Sarbuvollen og Strandparken.
Denne ble fulgt opp gjennom et forslag til reguleringsplan som ikke ble politisk
vedtatt. Den berørte fire private eiendommer samt Granly som ble drevet av Østre
Bærum Sanitetsforening. I dag gjelder fortsatt den gamle reguleringsplanen
GRANLY BARNEHJEM, planID 1979038, der deler av eiendommen er regulert til
friområde. Da Østre Bærum Sanitetsforening solgte eiendommen i 2019 – 2020
ble det vurdert om kommunen skulle gi bud på eiendommen blant annet for å
sikre strandsonen og sikre fremføring av kyststi. Kommunen valgt ikke å gi bud.
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Siden det er gammel reguleringsplan, har ikke kommunen virkemidler i plan- og
bygningsloven til å tvinge fram en løsning. En mulighet er gjennom en frivillig
avtale med eier (bruksrettsavtale) eller gjennom en vurdering etter friluftslovens
paragrafer der kommunen gjør en vurdering om eiendommen kan ansees som
innmark eller utmark. Dersom kommunen gjennom en samlet vurdering mener at
deler av eiendommen er å anse som utmark vil allmenheten kunne forvente å
benytte seg av denne delen av eiendommen. Hageanlegget må ansees som en del
av kulturminnet, jfr. vurderinger ved Munkebakken der eier fikk medhold blant
annet fra Riksantikvaren om at hele hageanlegget må vurderes som innmark. I
Bærum har en historisk hatt bedre erfaring med å inngå frivillige avtaler som sikrer
både eiers og allmenhetens interesser.
I 2020 fikk Granly nye eiere som legger stor vekt på bevaring av det verneverdige
Granly som bolig, slik den var brukt i villaens første 40 år (1884-1928). Da
Sanitetskvinnene kjøpte og la om driften til barnehjem, var det stadig brukt til
beboelse, også gjennom en ansatte bolig som ble innredet i huset. I de siste 20 år
har villaen vært i bruk som dagsenter. De senere årene har folk vandret gjennom
hageanlegget til sjøen etter eget ønske. Reaksjonene har følgelig blitt store nå når
dagens eiere har utført enkelte tiltak med eiendommen som sett fra tidligere
brukere - har hindret deres bruk. Herunder omlegging av adkomstveien.
En vurderer av allmenhetens tilgang i henhold til friluftsloven. Kommune er den
som i første instans kan ta stilling til om et areal er utmark eller innmark etter
friluftsloven. I så fall må kommunen vurderer om deler av eiendommen er å
anses som utmark. Dersom eier er uenig i konklusjonen i en slik vurdering vil
vurderingen kunne løftes inn for retten. Det areal som defineres som utmark vil
være tilgjengelig for allmenheten etter friluftsloven. Friluftsloven åpner også for at
kommunen kan gjøre enkle tilrettelegginger på det arealet.

3. Parsellhagen på Rykkinn.
Alle partier er gjennom epost og befaring gjort oppmerksom på utfordringene
knyttet til stabil vannforsyning. Hvordan kan kommunen legge til rette for en mer
stabil vannforsyning, hvilke alternativer finnes og til hvilke priser?
Kommunedirektørens svar:
Kommunedirektøren har undersøkt muligheten for helårs sommervann for
parsellhagen på Rykkinn.
Nærmeste kommunale vannkum ligger nord for Brekkski nr. 16. Det er en
brannvanskum, merket med rød ring på kartet under.
Det er imidlertid ikke plass til nødvendig tilbakeslagssikring og vannmåler i denne
kummen. Det må derfor etableres i en egen kum-løsning ved siden av
brannvannskummen. Fra den nye kummen vil en kunne koble på en
sommerledning.
For å kunne ta ut vann fra en kommunal vannledning må det opprettes et
abonnement og i dette tilfellet også monteres en vannmåler. I tillegg må det
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etableres en tilbakeslagssikring som er et krav på alle påkoblingspunkt.
Selvkostregelverket krever at alle som tar ut vann fra kommunens nett må betale
for vannet. Abonnenten er ansvarlig for å betale for alt vann som går over
abonnentens måler.
Et autorisert firma vil kunne utføre dette arbeidet og gi et prisoverslag. Vann og
avløpsenheten i kommunen har ikke personell som gjør denne type arbeid. Vann
og avløp har heller ikke anledning til å subsidiere enkeltabonnenter iht
selvkostregnskapet.

4. Stabekkbanen/Plassen.
Siden forrige møte i MIK og FSK-møtet slutten av april, har det vært arbeidet for å
se på mulighetene for å løse kapitalbehovet knyttet til rehabilitering av
Stabekkbanen. Det oppleves nå at alternativet med grusdekke er finansiert
gjennom lån fra anleggsplanens øvrige Stabækprosjekter, men at klubben fortsatt
ønsker et betongdekke på toppen av hensyn til helårsbruk, vannforbruk og
strømforbruk. Det bes om en kort redegjørelse for prosjekt, fremdrift og
finansieringsmodell ved de to alternativene. Er det realistisk at alt er ferdig til
1.oktober?

Kommunedirektørens svar:
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•

•

Kapitalbehovet Stabekk kunstisbane: I forslag fra både BIR og kommunedirektøren
ved rullering av Anleggsplanen 2022-2025 (politisk sak til MIK-møte i juni), så vil
Stabæk IF bli prioritert med et kommunalt tilsagn på kr 4,3 mill. + 1,6 mill. Totalt
kommunalt bidrag til prosjektet vil da være kr 9,1 mill. Ved etablering av bane
med grusdekke, så vil banen da være finansiert.
Klubben ønsker fortsatt et dekke med betong, av hensyn til helårsbruk,
vannforbruk og energiforbruk – for å få redusert de totale driftskostnadene. Når
det gjelder anlegg som kan brukes sommerstid og fjernes om vinteren, vil
Kulturdepartementet også kunne gi ytterligere spillemidler (nytt for 2021).
Stabæk IF venter på rapport fra geologer (Norconsult), som har hatt dialog med
kommunens geologer på VA prosjektet (Sweco), hvor løsning med et dekke av
betong vurderes.

Dag Egil Strømme
Utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

