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Nadderud stadion – Forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av
planleggingsfase (BP2) - tilleggsutredning

Kommunestyret-15.12.2021- 139/21

Vedtak:
Nadderud stadion - Forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av planleggingsfase
(BP2) - tilleggsutredning vedtas med de tillegg/endringer som fremkommer av behandlingen av
saken:
1. KD gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for alternativ 2c. KD gis fullmakt til å utlyse
totalleveranseavtale. Resultatet fremlegges for politisk behandling før
beslutning/kontraktsinngåelse.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til nye
Nadderud stadion. Kommunedirektørens vurdering skal fremlegges for politisk behandling,
før totalleveranseavtale utlyses og inngås.
3. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal sikres
en andel av inntektene.
4. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å oppnå
tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
5. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer for
breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.

Formannskapet-15.12.2021- 277/21

Innstilling:
Nadderud stadion - Forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av planleggingsfase
(BP2) - tilleggsutredning vedtas med de tillegg/endringer som fremkommer av behandlingen av
saken:

1. KD gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for alternativ 2c. KD gis fullmakt til å utlyse
totalleveranseavtale. Resultatet fremlegges for politisk behandling før
beslutning/kontraktsinngåelse.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til nye
Nadderud stadion. Kommunedirektørens vurdering skal fremlegges for politisk behandling,
før totalleveranseavtale utlyses og inngås.
3. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal sikres
en andel av inntektene.
4. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å oppnå
tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
5. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer for
breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 120/21

Innstilling:
1. Redegjørelse for nytt alternativ for Nadderud stadion på eksisterende lokasjon, tas til
orientering.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase i tråd med
Kommunedirektørens forslag til vedtak i KST sak 023/21 (03.03.2021).
3. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til nye
Nadderud stadion.
4. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal
sikres en andel av inntektene.
5. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å oppnå
tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
6. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer for
breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-19.08.2021- 074/21

Vedtak:
Saken behandles over to møter og utvalgsbehandles endelig 23.9.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Redegjørelse for nytt alternativ for Nadderud stadion på eksisterende lokasjon, tas til
orientering.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase i tråd med
Kommunedirektørens forslag til vedtak i KST sak 023/21 (03.03.2021).

SAKEN I KORTE TREKK
Denne saken svarer ut vedtakspunkter i kommunestyresak KST sak 023/21 (03.03.2021). Saken
følger opp bestillingen om utredning av et nytt alternativ for Nadderud stadion, etablert på dagens
lokasjon.
Investeringsreglementet KST-021/16, 16.03.16 gir føringer for investeringsprosjekters faser og
beslutningspunkter. Denne utredningen supplerer tidligere fremlagte beslutningssak om
fastsettelse av konsept og igangsettelse av planleggingsfase (BP2) for nytt Nadderud stadion.

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i mars 2021 å utsette beslutning BP2 for Nadderud stadion, KST 023/21. Det
ble i samme vedtak besluttet å utrede et tilleggsalternativ for nytt stadion på eksisterende lokasjon.
Tidligere politisk behandling
·

·
·

·
·
·
·
·

03.03.2021 Nadderud stadion - fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase BP2,
KST 023/21
· Notat Nadderud stadion – svar til Kommunestyret før behandling av sak KST
023/21, 03.03.2021.
25.6.2020 Nadderud Idrettspark - ny stadion – områderegulering - 1.g behandling, PU 085/20
29.4.2020 Nadderud stadion - beslutning om eierskapsmodell, FSK 091/20
· 29.04.2020 Nadderud stadion - tilleggsinformasjon til sak om eierskapsmodell, referatsak
20/91098
27.8.2019 Nadderud stadion - beslutning om plassering av stadionanlegget FSK 171/19
20.6.2019 Nadderud idrettspark – ny stadion – fastsettelse av planprogram, PU 097/19
23.1.2018 Nadderud stadion – Oppfølging av vedtak fra KST 042/17, FSK 009/18
26.4.2017 Nadderud Idrettspark – konseptvalg – tilleggsvurderinger, KST 042/17
26.4.2017 Nadderud idrettspark – konseptvalg, KST 041/17

Redegjørelse
Nytt Nadderud stadion skal bidra til bærekraftig toppfotball for kvinner og menn gjennom et
moderne anlegg som vil skape et kraftfullt senter for lokal talentutvikling på Nadderud. Anlegget vil
gi helårs treningsfasiliteter og vil samle tusenvis av tilskuere 20-30 ganger i året gjennom
fotballsesongen. Ambisjonen er å etablere et kraftsenter for toppfotballen og en samlingsplass for
kommunens innbyggere som skaper begeistring og samhold.
Kommunedirektøren har etter vedtak i Kommunestyret, utredet for et nytt alternativ (3A –
Eksisterende lokasjon) for Nadderud stadion, på samme lokasjon som dagens stadion. Alternativet
er et supplement til alternativene 2A og 2C som er fremlagt tidligere. Arbeidet har hatt som mål å
utrede for et anlegg med 6000-8000 sitteplasser, tribuner på fire sider og gjenbruk av eksisterende
konstruksjoner.
Samhandling i prosjektet
Stabæk Fotball representerer brukerperspektivet i prosjektet. Det er gjennomført flere møter med
Stabæk Fotball for å avklare detaljer og innspill til løsninger. Stabæk Fotball anser det utredede
alternativet som en god løsning, dersom dette vedtas. Klubben ønsker primært et stadionanlegg
plassert ned mot Gamle Ringeriksvei og med næringsarealer som gir muligheter for sambruk.
Stabæk Fotball ønsker et stadion med 8000 sitteplasser, som er fremtidsrettet og som legger til
rette for at klubben kan utvikle seg og vokse. Det er også fremhevet som viktig for klubben at det
kan spilles på Nadderud i byggeperioden.

Vurderte alternativer
Kommunedirektøren har vurdert ulike alternative løsningsskisser på eksisterende lokasjon.
Gjenbruk av materialer og helhetlige løsninger er vurdert. Utredningen viser at eksisterende
bærekonstruksjoner ikke har kapasitet til ytterligere belastning. Gjenbruk av fullstendige løsninger
er derfor ikke aktuelt. Dette betyr at det ikke er mulig å bygge om eller bygge på eksisterende
hovedtribune. I neste fase kan det likevel vurderes gjenbruk av enkelte elementer i anlegget, for
eksempel gjenbruk av deler av tribunekonstruksjonen etter demontering.
Beskrivelse av aktuelt alternativ
Kommunedirektøren har vurdert at dersom nytt stadion bygges på eksisterende lokasjon vil rivning
og nybygg være den beste løsningen. Dette muliggjør at stadionanlegget kan dreies noe og forbedre
situasjonen mot naboer i vest. Hovedtribunen plasseres i vest for å kunne samle alle varme arealer
på én side. Dette er optimalt for driftssituasjonen, både i daglig bruk og ved arrangementer. Med de
varme arealene i én tribune, begrenses trafikken rundt øvrige deler av stadion. Selv om
hovedtribune plasseres i vest vil det i fremtidig situasjon være større avstand til tomtegrensene enn
i dag (se skisse i Del 2).
Stadion planlegges med 8000 sitteplasser. Byggets fotavtrykk og høyder forutsetter lukkede hjørner
med seter. Stadion er forutsatt å tilfredsstille kravene som Norges fotballforbund (NFF) for spill i
eliteserien.
Interessenter
Nytt stadion på eksisterende lokasjon vil bli høyere enn dagens anlegg, og med større avstand til
tomtegrenser i vest. Forslaget vil generere mer trafikk inn i området enn i dag, spesielt på vestsiden.
Forslaget imøtekommer Stabæk Fotballs ønske om antall sitteplasser på tribunene, men vil i
byggeperioden (ca. 2 år) gi klubben behov for erstatningsarealer både ved daglig bruk og ved
kampavvikling for å opprettholde sin virksomhet. I tillegg inneholder forslaget færre
parkeringsplasser enn Stabæks signaliserte behov. Stabæks ønsker om klubblokaler og ekstra
garderober til breddefotballen vil være mulig å løse i stadion. Hvorvidt det innebærer eie eller leie
av lokaler vil avklares i neste fase.
Det er vurdert at Eiksmarka tennis vil ha plass til tennishall og minimum én utebane i nord mot
Haukeveien.
Oslo International School (OIS) blir i mindre grad berørt av selve stadionanlegget, sammenlignet
med alternativene 2A og 2C. Det planlegges for opparbeidelse av fanzone på grøntområdet vest for
skolen. Området vil ha en flerfunksjonsbruk og kan til daglig brukes som en mindre
fotballbane/aktivitetsareal i sambruk med skolen.
Grunnforhold
Tidligere grunnundersøkelser fra 1994 og 2018, er komplettert med undersøkelser i juni 2021.
Undersøkelsene viser at grunnforholdene varierer fra gode grunnforhold i vest til noe mer
utfordrende i øst. Dette er også en av grunnene til at hovedtribune anbefales på vestsiden. Det er i
arbeid med kalkyle hensyntatt stedvis krevende grunnforhold.
Regulering
Ved videreføring av alternativ 3A, tilsidesettes Planprogram for Nadderud idrettspark PU 097/19.
Dagens reguleringsplan må endres gjennom en detaljregulering. Reguleringsplan for

Nadderud idrettspark, tilliggende skoler og boligområder, PlanID 1996029, stiller krav til
detaljregulering før bygging og dette arbeidet vil måtte påstartes etter BP2. Det kan vurderes om
tilrettelegging for tennisanlegget skal innarbeides i detaljreguleringen.
Driftsmodell
Det legges til grunn kommunalt eierskap til nytt stadion, tilsvarende eksisterende stadionanlegg.
Det anbefales at kommunen innehar driftsansvaret for anlegget, men at driftsavtalen settes ut til
ekstern driftsaktør gjennom konkurranse i markedet. Kommunen innehar ikke spisskompetanse på
drift av eliteseriespillflater. Driftsmodell, med grensesnitt mellom eiendomsdrift og drift av
idrettsarealer, vil bli utviklet i planleggingsfasen og blir redegjort for i forbindelse med BP3.
Gjennomføringsmodell
Kommunedirektøren anbefaler å involvere entreprenør tidlig i prosjektet. Prosjektet bør
gjennomføres i en samspillmodell med målpriskalkulasjon i planleggingsfasen. Deretter inngås en
totalentreprisekontrakt etter BP3. Dette tilsvarer kommunedirektørens anbefaleringer til
gjennomføring av alternativ 2A i forrige sak.
Prosjektøkonomi
Det er innhentet ekstern bistand i forbindelse med utarbeidelse av kostnadskalkyler. Det er i tillegg
gjennomført tredjepartsvurdering av de foreløpige estimerte kostnadene. Prosjektet er utredet på
et overordnet nivå, og kostnadsestimatene er derfor beheftet med usikkerhet som beskrevet
under. Forskjell i investeringskostnad i dette alternativet sammenlignet med 2A og 2C er mindre
enn forventet.
Foreløpig estimert prosjektkostnad for alt. 3A er 510-580 mill.kr. inkl. mva.
Beregnede kostnader har tatt høyde for ekstraordinær høy prisvekst frem til juni 2021. Det er
deretter lagt til grunn en moderat årlig prisvekst fremover.
Det er gjennomført vurderinger knyttet til muligheter for spillemidler og mva.-refusjon/
kompensasjon. Det vil være nødvendig å gjøre oppdaterte beregninger og innhente bindende
forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene i planleggingsfasen for å kunne fastsette endelig
refusjon/kompensasjonsomfang. Foreløpig estimert refusjon/kompensasjon og spillemidler er 100 115 mill.kr.
Usikkerhet
Kalkulasjon i konseptfase er gjennomført med utgangspunkt i benchmark-priser,
Endringer/detaljering i prosjektet i planleggingsfasen vil påvirke endelige kostnader. Usikkerheter i
prosjektet kan påvirke prosjektets estimater både i positiv og negativ retning. De største driverne
for usikkerhet er grunnforhold, reguleringsforhold, utvikling i råvareprisene samt
entreprenørmarkedet.
Grunnforholdene på tomten er stedvis krevende, men vurderes som bedre enn for 2A og 2C. Det er
gjennomført grunnundersøkelser på området, men faktiske forhold vil ikke avdekkes fullstendig før
byggingen starter. Utarbeidede kostnadstall tar høyde for stedvis krevende grunnforhold, men det
vil likevel være restusikkerhet som vil kunne påvirke prosjektet.
Stadion vil utfordre høydene i gjeldende reguleringsplan og det kreves detaljregulering av området
for nytt stadion. Sammenlignet med 2A og 2C vil flere bolighus få stadion nær tomtegrensen, mens
situasjonen for OIS vurderes som forbedret.
Utviklingen i råvareprisene er veldig usikker. Det har vært en markant prisøkning i markedet. I løpet
av juni 2021 har prisene på byggevarer steget med 2,3%, og 9% de siste 12 månedene (fra juli 2020

til 24. juni 2021). Dette gjelder for over 14 tusen byggevarer i det norske markedet. Det er usikkert
hvordan utviklingen blir videre. Hvis prisene ikke på sikt normaliseres, vil det kunne påvirke
prosjektkostnad og fremdrift også i dette prosjektet.
Situasjonen i entreprenørmarkedet, som følge av kort- og langsiktige konsekvenser av Covid-19, er
usikker. Entreprenørmarkedet forventer en høy vekst i prosjekter i 2021 og 2022. Hvis dette slår til
vil entreprenørene oppleve økt etterspørsel som kan påvirke prosjektet. I henhold til
Byggenæringens Landsforening forventes det en volumøkning i 2021 og 2022 på omkring 3 % før
det flater ut i 2023. Kommunedirektøren vil tidlig i planleggingsfasen gjennomføre ytterligere
markedsdialog i forkant av utlysning av konkurransen.
Fremdrift
Uavhengig av valgt utviklingsalternativ må det gjennomføres detaljreguleringsplan.
Kommunedirektøren vil starte opp arbeidet så snart som mulig etter BP2. Kommunen vil kontrahere
leverandør og jobbe parallelt med detaljregulering frem til BP3 som planlegges i februar 2023.
Rivning og byggestart planlegges fra juni 2023, med planlagt overlevering til bruker i april 2025.
Fremdriftsplan forutsetter en samspillsmodell med totalentreprise for gjennomføringen.
Utviklingsalternativene 2A og 2C vil også bli noe forsinket i forhold til tidligere fremlagt
fremdriftsplan som følge av utsatt beslutning av BP2.

Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren vurderer at utredet alternativ 3A på dagens lokalisering av stadion ikke bør
videreføres. Ulemper og usikkerheter ved denne lokaliseringen vurderes å være større enn
fordelene. Det gjelder både naboforhold, trafikkforhold og muligheten for at Stabæk Fotball kan
benytte eksisterende stadion i byggeperioden. I tillegg er den forventede fordelen knyttet til
investeringskostnader for denne løsningen vurdert å være vesentlig mindre enn først antatt.
Kommunedirektøren opprettholder dermed tidligere anbefaling om at stadionanlegget bør
etableres langs Gamle Ringeriksvei, slik at bebyggelse sentreres mot veien og at parken kan
videreutvikles for idrett og allmennheten. Med dette vil trafikk inn i området begrenses til den
sørlige del av parken, med mindre fare for uønskede konflikter med myke trafikanter. I tillegg vil
parken som helhet få et større løft, hvor tiltak som parkopparbeidelse, sikring av flomvei og nytt
skateanlegg etableres samtidig som stadionanlegget realiseres. Det er avsatt 20 MNOK i BØP til
utvikling av blå/grønn struktur i alle alternativene.
Kommunedirektøren har tidligere anbefalt en kommersiell utvikling av stadionanlegget, med
næringsarealer som kan sambrukes med idretten, og skape et helhetlig tilbud og aktivitet for
befolkningen 24/7. Alternativ 2C gir optimale muligheter for sambruk, og beliggenheten langsmed
Gamle Ringeriksvei er mer eksponert med hensyn til kommersiell attraktivitet. Potensielt sambruk
med for eksempel treningssenter, utdanningsformål og kantine/cafédrift vil kunne gjøre stadion til
et mer levende anlegg, også når det ikke er kamp.
Ved vedtak om 2C og kontrahering av totalleverandør, står kommunen i planleggingsfasen likevel
fritt til å velge å ikke bygge næringsarealer i stadion dersom detaljplanleggingen viser at denne
løsningen ikke svarer til kommunens forutsetninger om hensiktsmessighet eller økonomiske
rammer.

Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN

5503283

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Fellesforslag Ap, MDG, V, Sp
Forslag 1:
• Kommunedirektøren legger til grunn alternativ 3A for nytt stadion på eksisterende
plassering. Stadion planlegges med 6000 sitteplasser med mulighet for utvidelse til 8000
sitteplasser
• Netto investeringsramme settes med øvre tak til 420 millioner kroner.
Forslag 2:
• Nye Nadderud stadion skal bygges og drives klima- og miljøvennlig, i tråd med
kommuneplanens samfunnsdel.
• De beste klubblagene fra Bærum på herre- og damesiden skal ha prioritet til å spille
kampene sine på Nye Nadderud stadion. Det utarbeides kriterier for hvordan
prioriteringene skal skje.
Forslag 3:
• Plasseringen av stadion og treningsbaner må ikke være til hinder for bygging av tennishall
med 4 innendørs tennisbaner og minst 1, helst 2 utendørs tennisbaner i nordøstre hjørnet
av Nadderud idrettspark.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Nadderud stadion bygges ut med kapasitet til 8000 tilskuere med utgangspunkt i
alternativ 3A
2) Om mulig styres utbygging slik at fotball på elitenivå kun må flytte en sesong. Realisering
evt. med etappevis utbygging
3) Nåværende bane mot Gml. Ringeriksvei (Tobbebanen) vurderes på ny som mulig
erstatningsarena en sesong.
Forslag fremmet av Eirik Trygve Bøe, V
Det legges inn som et rekkefølgekrav at det skal være en fullt ut funksjonell skatepark i hele
anleggsperioden, uavhengig av hvilket alternativ som blir vedtatt.

Votering:
Fellesforslag Ap, MDG, V, Sp fremmet av Kjell Maartmann-Moe (Ap) fikk 20 stemmer (8Ap, 5MDG,
5V, 2Sp) og falt.

Eirik Bøes forslag fikk 20 stemmer (5V, 8Ap, 5MDG, 2SV) og falt.
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, Pp) og falt.
Innstillingens punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 20 stemmer (8Ap, 5MDG, 5V, 2Sp).
Innstillingens punkt 3 ble vedtatt mot 23 stemmer (8Ap, 5MDG, 5V, 2Sp, 2SV, R).
Innstillingens punkt 4 og 5 ble vedtatt mot 18 stemmer (8Ap, 5MDG, 5V).
Innstillingen med de tillegg/endringer som fremkommer av behandlingen i møtet ble vedtatt mot 20
stemmer (8Ap, 5MDG, 5V, 2Sp).

Kommunestyret-15.12.2021- 139/21:
Vedtak:
Nadderud stadion - Forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av
planleggingsfase (BP2) - tilleggsutredning vedtas med de tillegg/endringer som
fremkommer av behandlingen av saken:
1. KD gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for alternativ 2c. KD gis fullmakt til å
utlyse totalleveranseavtale. Resultatet fremlegges for politisk behandling før
beslutning/kontraktsinngåelse.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til
nye Nadderud stadion. Kommunedirektørens vurdering skal fremlegges for politisk
behandling, før totalleveranseavtale utlyses og inngås.
3. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal
sikres en andel av inntektene.
4. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å
oppnå tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
5. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer
for breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.
Behandlingen i møtet 15.12.2021 Formannskapet
Votering:
Fellesforslag Ap, MDG, V, Sp fremmet av Kjell Maartmann-Moe (Ap) fikk 6 stemmer (2Ap, 2V, MDG,
Sp) og falt.
Eirik Bøes forslag fikk 5 stemmer (2V, 2Ap, MDG) og falt.
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Innstillingen punktene 2 og 3 med Dag Egil Strømmes justering ble vedtatt mot 7 stemmer (2Ap, 2V,
MDG, Sp, R).
Innstillingen punkt 4 ble vedtatt mot 7 stemmer (2Ap, 2V, MDG, Sp, R).
Innstillingen punkt 5 ble vedtatt mot 6 stemmer (2Ap, 2V, MDG, R).
Innstillingen punkt 6 ble vedtatt mot 7 stemmer (2Ap, 2V, MDG, Sp, R).
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble vedtatt mot 7 stemmer (2Ap, 2V, MDG, Sp, R).

Formannskapet-15.12.2021- 277/21:
Innstilling:
Nadderud stadion - Forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av
planleggingsfase (BP2) - tilleggsutredning vedtas med de tillegg/endringer som
fremkommer av behandlingen av saken:
1. KD gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for alternativ 2c. KD gis fullmakt til å
utlyse totalleveranseavtale. Resultatet fremlegges for politisk behandling før
beslutning/kontraktsinngåelse.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til

kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til
nye Nadderud stadion. Kommunedirektørens vurdering skal fremlegges for politisk
behandling, før totalleveranseavtale utlyses og inngås.
3. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune skal
sikres en andel av inntektene.
4. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å
oppnå tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
5. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer
for breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.
Behandlingen i møtet 09.12.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Fellesforslaget fra Ap, MDG og V, punkt 1, fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.
Fellesforslaget fra Ap, MDG og V, punkt 2, fikk seks stemmer (2Ap, 2MDG, 2V) og falt
Fellesforslaget fra Ap, MDG og V, punkt 3, fikk syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp) og falt.
Fellesforslaget fra H og Frp fikk åtte stemmer (6H, 2Frp)
Kommunedirektørens forslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag, punkt 2, ble vedtatt mot syv stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1sp).

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 120/21:
Innstilling:
1. Redegjørelse for nytt alternativ for Nadderud stadion på eksisterende lokasjon, tas
til orientering.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase i tråd med
Kommunedirektørens forslag til vedtak i KST sak 023/21 (03.03.2021).
3. Kommunedirektøren bes vurdere hvilke behov kommunen selv vil ha for lokaler til
kommunale tjenestesteder eller andre funksjoner som kan være aktuelle å legge til
nye Nadderud stadion.
4. Stadionnavnet selges til en kommersiell samarbeidspartner og Bærum kommune
skal sikres en andel av inntektene.
5. I forbindelse med valg av entreprenør innledes dialog med Enova med sikte på å
oppnå tilskudd til valg av innovative energi- og klimaløsninger.
6. Nye Nadderud stadion skal reserveres minimum fire helger i året til arangementer
for breddeidrett, lokale kulturaktører, lokalt næringsliv og/eller frivilligheten.
Behandlingen i møtet 19.08.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-19.08.2021- 074/21:
Vedtak:
Saken behandles over to møter og utvalgsbehandles endelig 23.9.

