BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
16.02.2022 kl. 14:00 - 17:30

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan (til klokken 16.40)
Cristin Xiaojun Liu
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

Parti
Ap
Ap
H
H
H
H
H
H
H
MDG
R
Sp
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Torbjørn Espelien

Parti
Frp

Følgende varamedlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen (under behandling av sak 023/22 for
Kjell Maartmann-Moe, som ble vurdert inhabil)
Ida Ohme Pedersen
Asbjørn Nilsen (under behandling av sak 023/22 for Lisbeth
Hammer Krog, som ble vurdert inhabil og for Siw Wikan fra
klokken 16.40)

Parti
Ap

H

Frp
H

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen

Tittel

02.03.2022
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Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Geir B. Aga

kommunaldirektør samfunn
kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

023/22

028/22

Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - avklaring om
videre planarbeid etter pbl § 12-8
Kommuneplanens arealdel – Innledende vurderinger
av forslag til endring av arealbruk – anbefaling for
videre arbeid
Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka detaljregulering - 2. gangs behandling
Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum
kommune - Viken, med særbestemmelser
Årsmelding 2021 - Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
Referatsaker

029/22

Henvendelser og innspill

022/22

024/22
025/22
026/22
027/22

Eventuelt

Godkjenning av protokoll
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Sak 022/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 26.01.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Rettelse i forslag fremmet av Stein Stugu (R) i sak 013/22:
Ordet IKKE skal stykes, slik at setningen lyder: Det er viktig å avskjære at velferdsstaten
legger til rette for at virksomhet konsentreres i store, kommersielle konsern.
Votering:
Protokoll fra formannskapets møte 26.01.2022 godkjennes slik den foreligger med
ovennevnte rettelse.
FSK - 022/22 - 16.02.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 26.01.2022 godkjennes slik den foreligger med
følgende rettelse:
Rettelse i forslag fremmet av Stein Stugu (R) i sak 013/22:
Ordet IKKE skal stykes, slik at setningen lyder: Det er viktig å avskjære at velferdsstaten
legger til rette for at virksomhet konsentreres i store, kommersielle konsern.

Sak 023/22: Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - avklaring om videre
planarbeid etter pbl § 12-8
Planutvalget-13.01.2022-007/22
Innstilling:
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Godthaab, Gamle Ringeriksvei 148, som redegjort
for i innsendt planinitiativ datert 26.10.2021, stoppes, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
Mindretallsanke fra Ida Ohme Pedersen (Frp)
Saken fremlegges for formannskapet.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Godthaab, Gamle Ringeriksvei 148, som redegjort
for i innsendt planinitiativ datert 26.10.2021, stoppes, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Det bes om en egen sak som kan vurdere Godthaabs langsiktige bærekraft og plass
innenfor helse- og rehabilitering med overordnet mål at stiftelsen kan fylle en god
funksjon på lang sikt. Saken bør inneholde bl.a. følgende elementer:
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- Er det områder der Bærum kommune kan bruke Godthaab til å bedre sitt tilbud til
befolkningen
- Hva ved dagens finansieringssystem for rehabiliteringstjenester er det som gjør at det
kan se ut som om Godthaap ikke klarer å finansiere nødvendig oppgradering og
vedlikehold
- En vurdering av om det finnes finansieringsformer som kan bidra til å sikre oppgradering
av Godthaab slik at bygning og funksjon kan ivaretas og utvikles både i den rolle stiftelsen
har innenfor helse og rehabilitering samt som møtested for lokalmiljø.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
(Felles Frp, H, Sp)
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Godthaab, Gamle Ringeriksvei 148, som redegjort
for i innsendt planinitiativ datert 26.10.2021, fremmes.
Habilitetsvurdering ordfører Lisbeth Hammer Krog (H)
Bakgrunnen for at ordfører Lisbeth Hammer Krog har reist spørsmålet om egen habilitet i
saken, er hennes personlige relasjon til daglig leder i stiftelsen Godthaab Helse og
Rehabilitering, Lillianna Lindeman Engzelius. Det vises til redegjørelse i Referatsak 028/22
dokument nr. 7.
Habilitetsvurdering representanten Kjell Maartmann-Moe (Ap)
Bakgrunnen for at Kjell Maartmann-Moe har reist spørsmålet om egen habilitet i saken,
er hans personlige relasjoner til daglig leder og styreleder i stiftesen Godthaab Helse og
Rehabilitering, henholdsvis Lillianna Lindeman Engzelius og Anne Kjersti Befring. Det vises
til redegjørelse i Referatsak 028/22 dokument nr. 8.
Kommuneadvokat Edvard Horn Welle-Strand redegjorde.
Formannskapet fant etter en helhetsvurdering ordfører Lisbeth Hammer Krog inhabil
etter kommuneloven § 11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd da det
foreligger særegne forhold som med tilstrekkelig styrke er egnet til å svekke
allmennhetens tillit til hennes upartiskhet.
Formannskapet fant etter en helhetsvurdering Kjell Maartmann-Moe inhabil etter
kommuneloven § 11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd da det foreligger
særegne forhold som med tilstrekkelig styrke er egnet til å svekke allmennhetens tillit til
hans upartiskhet.
Lisbeth Hammer Krog og Kjell Maartmann-Moe fratrådte under habilitetetsbehandlingen.
Varaordfører Siw Wikan (H) tiltrådte som setteordfører.
Vararepresentantene Asbjørn Nilsen (H) og Bjørn Martin Johnsen (Ap) tiltrådte.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, MDG) og falt.
Fellesforslag Frp, H, Sp fremmet av Ida Ohme Pedersen ble vedtatt mot 3 stemmer (2V,
MDG).
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FSK - 023/22 - 16.02.2022:
Vedtak:
Oppstart av reguleringsplanarbeid for Godthaab, Gamle Ringeriksvei 148, som redegjort
for i innsendt planinitiativ datert 26.10.2021, fremmes.

Sak 024/22: Kommuneplanens arealdel – Innledende vurderinger av forslag
til endring av arealbruk – anbefaling for videre arbeid
Planutvalget-27.01.2022-016/22
Innstilling
Innspill til endring av arealbruk, som presisert i vedlegg, dokument 564412, avvises/tas
ikke til følge i videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel med følgende
endringer:
Følgende forslag avvises og tas ikke med i videre behandling av endringer i arealplanen:
- Plathejordet
- Solvikveien 25-27-29
- Terrasseveien
- Snoveien
- Michelets vei 39-53
- Solhaugveien 9
- Sverrestien 61
- Søndre Berger/Gml Rykkinvei 20
- Einerveien 10 m.fl.
- Østre Jong og Bjørnegård
- Vestliveien 4 og 4B, Nesveien 3, 3B og 5
Øvrige innspill til endring av arealbruk, vil følge saken videre og konsekvensutredes i
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innspill til endring av arealbruk, som presisert i vedlegg, dokument 564412, avvises/tas
ikke til følge i videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
Øvrige innspill til endring av arealbruk, vil følge saken videre og konsekvensutredes i
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Innspill til endring av arealbruk, som presisert i vedlegg, dokument 564412, avvises/tas
ikke til følge i videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
Øvrige innspill til endring av arealbruk, vil følge saken videre og konsekvensutredes i
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.
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Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Forslagene med ønsket endring fra Bolig til Bolig fremtidig tas med i videre behandling.
Det vurderes hvilke av disse som kan gå innunder kvoten for nye områder utenfor
definerte vekstområder/prioriterte stasjoner.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 1
Ved vurdering av forslag til arealplan gis det også en vurdering av mulighetene for å bruke
et område til utvikling av boliger til under markedspris.
- Spesielt vekt på forslag der kommunen selv eier hele eller deler av et område og i
hvilken grad er det rom for å stille krav til pris på en andel av boligene permanent under
markedspris.
- Der kommunen ikke eier grunnen, i hvilke områder ser det foreslås bygging kan det
være aktuelt å utsette prosjektet for å gjøre en ny vurdering når verktøy, som eksempel
ved hjelp av utbyggingsavtaler gjør innarbeiding av lavprisede boliger enklere å få til.
Eksempelvis slik det i liten målestokk har vært mulig på Fornebu.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslag 2
Følgende forslag med endring av arealbruka avvist av kommunedirektøren tas med til
vurdering i det videre arbeidet:
- Ballerud fra Naturvernforbundet i Bærum
- Bryn skolevei 7 fra "Aksjonsgruppa til bevaring av Hammerbakken skole"
- Fossum fra Bærum Natur og friluftsråd
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Forslag 1
Tas ut av listen for videre behandling:
Forslag fremmet av Godthaab Park Boligsameie tas ut:
Adresse: Avløs/ Øverland: Gamle Ringeriksvei 148, Godthaab
Fra bolig framtidig til Grønnstruktur.
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Forslag 2
Følgende forslag er foreslått avvist av kommunedirektøren, foreslås tatt med i videre
behandling:
Rykkinn/Skui Søndre Berger: Fra LNFR til bolig fremtidig, innspill fremmet av Olivia Invest
AS for Terje Finholdt
Rykkinn/Skui Østre Frogner gård
Rykkinn/Skui Busoppveien
Sandvika : Øvre Ås gård, Øvre Åsvei 36
Sandvika : Åses vei
Rykkinn/Skui: Olaf Brynsvei 19
Rykkinn/Skui : Bryn gård
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Rykkinn/Skui Busoppveien (2 mindre delområder)
Lysaker Fornebu: Fridtjof Nansens vei 15
Øvrevoll/ Eiksmarka: Øvrevoll galoppbane
Rykkinn/Skui Paal Bergs vei
Steinsskogen: Gamle Ringeriksvei
Lommedalen: Lommedalsveien 281
Lommedalen: Lommedalsveien 353A
Lommedalen: Knutsløkka
Avtjerna og Sollihøgda: Ringeriksveien 510
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Forslag 3
Følgende forslag er foreslått avvist av kommunedirektøren, foreslås tatt med i videre
behandling:
Rykkinn/Skui Søndre Berger innspill fra LNFR til Næring, innsendt av Ing. Øyvind Jørgensen
Habilitetsvurdering representanten Ida Ohme Pedersen (Frp)
Sameiet representanten bor i grenser til Jernbaneveien 115. Det er 52 seksjoner i sameiet
og blokka er bygget som en L. Representanten Ohme Pedersen har ikke økonomiske
interesser i utfallet av behandlingen og har heller ingen nær personlig tilknytning eller
binding til personer med slike interesser.
Formannskapet fant Ida Ohme Pedersen habil i saken da det ikke foreligger særegne
forhold som med tilstrekkelig styrke er egnet til å svekke allmennhetens tillit til hennes
upartiskhet, jf. kommuneloven § 11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd.
Habilitetsvurdering representanten Maria Barstad Sanner
Maria Barstad Sanner ønsket en habilitetsvurdering da hennes foreldre eier en bolig i
Terrasseveien.
Kommuneadvokat Tomasz Edsberg redegjorde.
Formannskapet fant etter en helhetsvurdering Maria Barstad Sanner inhabil i saken jf.
kommuneloven § 11-10 første ledd jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd da det foreligger
særegne forhold som med tilstrekkelig styrke er egnet til å svekke allmennhetens tillit til
hennes upartiskhet.
Maria Barstad Sanner fratrådte under under den særskilte behandlingen av
Terrasseveien. Vararepresentant Asbjørn Nilsen tiltrådte.
Votering:
Ragnar Mollands forslag fikk 1 stemme (Sp) og falt.
Stein Stugus forslag 1 fikk 6 stemmer (2Ap, 2V, R, Sp) og falt.
Stein Stugus forslag 2 fikk 1 stemme (R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag (som kommunedirektørens) fikk 3 stemmer (2Ap, R) og falt.
Ida Ohme Pedersens forslag 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (2V, MDG, R).
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Ida Ohme Pedersens forslag 2 fikk 2 stemmer (Frp, R) og falt.
Ida Ohme Pedersens forslag 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, MDG).
Innstillingen strekpunkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (2Ap)
Strekpunkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R)
Strekpunkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (2Ap)
Strekpunkt 4 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R)
Strekpunkt 5 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R)
Strekpunkt 6 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R)
Strekpunkt 7 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R)
Strekpunkt 8 ble vedtatt mot 4 stemmer (2Ap, R, Frp)
Strekpunkt 9 ble vedtatt mot 4 stemmer (2Ap, R, Frp)
Strekpunkt 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, Frp)
Strekpunkt 11 ble vedtatt mot 5 stemmer (2V, 2Ap, R)
Innstillingen for øvrig ble vedtatt mot 1 stemme (R).

Mindretallsanke:
Ragnar Molland (Sp) anket saken inn til kommunestyret i henhold til Reglementer for
folkevalgte organers virksomhet §3-13.
FSK - 024/22 - 16.02.2022:
Innstilling:
Innspill til endring av arealbruk, som presisert i vedlegg, dokument 564412, avvises/tas
ikke til følge i videre arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
Følgende forslag, som fremgår av dokument 5713198 under referatsaker 028/22, avvises
og tas ikke med i videre behandling av endringer i arealplanen:
- Plathejordet
- Solvikveien 25-27-29
- Terrasseveien
- Snoveien
- Michelets vei 39-53
- Solhaugveien 9
- Sverrestien 61
- Søndre Berger/Gml Rykkinvei 20
- Einerveien 10 m.fl.
- Østre Jong og Bjørnegård
- Vestliveien 4 og 4B, Nesveien 3, 3B og 5
Forslag fremmet av Godthaab Park Boligsameie tas ut:
Adresse: Avløs/ Øverland: Gamle Ringeriksvei 148, Godthaab
Fra bolig framtidig til Grønnstruktur.
Følgende forslag er foreslått avvist av kommunedirektøren, foreslås tatt med i videre
behandling:
Rykkinn/Skui Søndre Berger innspill fra LNFR til Næring, innsendt av Ing. Øyvind Jørgensen
Øvrige innspill til endring av arealbruk, vil følge saken videre og konsekvensutredes i
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.
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Sak 025/22: Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2.
gangs behandling
Planutvalget-10.02.2022-027/22
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Niels Leuchs vei 41 med flere
Eiksmarka planID 2916023, som vist på plankart dokument 5665837 og i bestemmelser,
dokument 5665863, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
1. Bygget på felt BB skal ikke kaste skygger mer enn det som tilsvarer 3 etasje mot
Tomtesameiets eiendom. 4. etasje i BB skal derfor trekkes tilbake 4 meter inn fra
vegglivet.
2. Renovasjonsløsning endres fra utvendig søppelnedkast til innvendig søppelrom i blokk,
som også har adkomst fra torget.
Plassen mot nord opparbeides i god kvalitet og gis et grønt preg.
3. Det lages et sprang/smett i fasaden mot Niels Leuchsvei på felt B1 for å få en mer
oppløst form i tråd med områdets småhuskarakter.
4. Kommunedirektøren bes gå i dialog med grunneier om muligheten for å få en tinglyst
rett til allmenn ferdsel på gangveiene gjennom området.
Illustrasjonsplanen for offentlige rom på Eiksmarka, som vist i dokument 5491051, legges
til grunn ved opparbeidelse av Niels Leuchs vei og Snaret.
Vedtak
Oversendes kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes fremlegge notat om Seberg muntlige redegjørelse vedrørende
status for gangforbindelsen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Niels Leuchs vei 41 med flere
Eiksmarka planID 2916023, som vist på plankart dokument 5665837 og i bestemmelser,
dokument 5665863, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Illustrasjonsplanen for offentlige rom på Eiksmarka, som vist i dokument 5491051, legges
til grunn ved opparbeidelse av Niels Leuchs vei og Snaret.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering vedtas med unntak av felt BB
(blokkbebyggelse). Felt BB tas ut av planen.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Forslaget til reguleringsplan avvises inntil det er mulig å avtale innarbeiding av en
betydelig andel boliger i en såkalt tredje boligsektor. Lavprisede boliger med permanent
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pris under markedspris.
Varaordfører Siw Wikan (H) ble innvilget permisjon og fratrådte klokken 16.40.
Vararepresentant Asbjørn Nilsen (H) tiltrådte.
Votering:
Ida Ohme Pedersens forslag fikk 2 stemmer (Frp, R) og falt:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Innstillingen punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp, MDG).
Innstillingen punkt 2, 3 og 4 ble vedtatt mot 1 stemme (MDG).
Innstillingen for øvrig ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp, MDG, R).
FSK - 025/22 - 16.02.2022:
Innstilling:
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Niels Leuchs vei 41 med flere
Eiksmarka planID 2916023, som vist på plankart dokument 5665837 og i bestemmelser,
dokument 5665863, vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:
1. Bygget på felt BB skal ikke kaste skygger mer enn det som tilsvarer 3 etasje mot
Tomtesameiets eiendom. 4. etasje i BB skal derfor trekkes tilbake 4 meter inn fra
vegglivet.
2. Renovasjonsløsning endres fra utvendig søppelnedkast til innvendig søppelrom i blokk,
som også har adkomst fra torget.
Plassen mot nord opparbeides i god kvalitet og gis et grønt preg.
3. Det lages et sprang/smett i fasaden mot Niels Leuchsvei på felt B1 for å få en mer
oppløst form i tråd med områdets småhuskarakter.
4. Kommunedirektøren bes gå i dialog med grunneier om muligheten for å få en tinglyst
rett til allmenn ferdsel på gangveiene gjennom området.
Illustrasjonsplanen for offentlige rom på Eiksmarka, som vist i dokument 5491051, legges
til grunn ved opparbeidelse av Niels Leuchs vei og Snaret.

Sak 026/22: Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune Viken, med særbestemmelser
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.02.2022-008/22
Innstilling:
1. Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune - Viken, med
særbestemmelser, vedtas som kommunal forskrift og erstatter tidligere vedtatt
forskrift.
2. Ikrafttredelsesdato settes til 1 måned etter godkjenningsdato og kunngjøres på
Lovdata.no før ikrafttredelse.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune - Viken, med
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særbestemmelser, vedtas som kommunal forskrift og erstatter tidligere vedtatt
forskrift.
2. Ikrafttredelsesdato settes til 1 måned etter godkjenningsdato og kunngjøres på
Lovdata.no før ikrafttredelse.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 026/22 - 16.02.2022:
Innstilling:
1. Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune - Viken, med
særbestemmelser, vedtas som kommunal forskrift og erstatter tidligere vedtatt
forskrift.
2. Ikrafttredelsesdato settes til 1 måned etter godkjenningsdato og kunngjøres på
Lovdata.no før ikrafttredelse.

Sak 027/22: Årsmelding 2021 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-31.01.2022-008/22
Vedtak:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse godkjennes.
Rådets anbefaling:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Det utarbeides en oversikt med organisasjonenes fulle navn til behandlingen i
kommunestyret.
FSK - 027/22 - 16.02.2022:
Innstilling:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse godkjennes.
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Sak 028/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Kommuneplanens arealdel 2022-42 - Innspill til endring av arealbruk
som anbefales tatt med for videre utredning i kommende
planprosess
2.
Godthaab – Gamle Ringeriksvei 148 – avklaring om videre
planarbeid etter pbl § 12-8 – presisering av behandling etter
delegasjonsreglementet
3.
Status frivillighet og Frivillighetens år
4.
Saksutredning av søknad om konsesjon - del av gnr 64 bnr 49
5.
Tilleggsnotat til sak om Godthaab - Formannskapet 16.02.2022
6.
Kommunedirektørens oppdragsbrev 2022
7.
Habilitetsvurdering Lisbeth Hammer Krog - Godthaab
8.
Habilitetsvurdering Kjell Maartmann-Moe - Godthaab
9.
Ad formannskapssak 023/22 - Godthaab – Gamle Ringeriksvei 148 –
avklaring om videre planarbeid etter pbl §12-8 - presisering av
delegasjon
10.
Niels Leuchs vei 41 mfl. detaljregulering - spørsmål fra Ida Ohme
Pedersen Frp i møte 27.1.2022, sak 019/22
11.
Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) vedr. kjøp av
Telenor arena
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 028/22 - 16.02.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 029/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
12.
Til Formannsmannskapet i Bærum kommune - fra styret for
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Godthaab
Fra Holt Eiendom a.s. - innspill til kommuneplanens arealdel Østre
Frogner seniorboliger - planutvalgets sak 016/22 Kommuneplanens
arealdel – Innledende vurderinger av forslag til endring av arealbruk
– anbefaling for videre arbeid
Innspill fra Magne Skovli og Tron Skovli - KOMMUNEPLANENS
AREALDEL- Omdisponering av område ved E16 på Økri til stasjon for
lading av elektriske kjøretøy
Innspill fra Terje Finholdt og Pål Persen - innspill til KDP 2022-204,
anmodning om videre vurdering av tomt eiet av Terje Finholdt
Magnus Ankarstrand (på vegne av nabogruppen
Terrasseveien/Snoveien) - Vern av Terrasseveien / Snoveien
Arealplanen: Vestliveien 4 og 4B og Nesveien 3, 3B og 5 - avsetning
til fremtidige boliger i arealplanen./vedlegg til dokumentene for
formannskapsmøtet 16.02.
Fra Eiksmarka Vel vedrørende planutvalgets sak 027/22 Niels
Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Innspill fra forslagsstiller til planutvalgets sak 019/22 Niels Leuchsvei
41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs behandling
Melding om at innspill mangler i oversikten som skal behandles Godthaab park boligsameie
Uttalelse fra Eiksmarka Tomtesameie til planutvalgets sak 019/22
Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs
behandling
Uttalelse fra Eiksmarka Vel - Niels Leuchs vei 41 med flere Eiksmarka
- detaljregulering
Varde eiendom - Formannskapsmøtet 16. februar og sak 024/22
Kommuneplanens arealdel: Terrasseveien og Snoveien 1-15, Høvik
Innspill sak kommuneplanens arealdel Niels A B Bugge
Tilleggskommentarer til innspill, Dokument ID: 22/16367
Underskrifter til støtte for Godthaab
Til Formannskapsmøte 16.02. Tanker om BKs arealplan 2022
Ja til et fortsatt levedyktig og bærekraftig lokalsamfunn på
Sollihøgda!
Vedr. Sandvika - Åses vei, del av Gnr45 Bnr 1 - omdisponering av
areal til boligbygging - redegjørelse for endret arealdisponering
Kommuneplanens arealdel | innspill Nadderud gård
Godthaab - notat fra styret og administrasjon
Kommuneplanens arealdel 2022-42. Arealinnspill Folkvangveien 2022 og Gamle Lommedalsvei 101.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 029/22 - 16.02.2022:
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Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Stein Stugu (R) stilte spørsmål om det blir tatt et initiativ for å vurdere hva kostnadene vil
være ved en kommunal overtakelse av Telenor arena som et bedre alternativ med
muligens lavere pris enn vedtatt utbygging av Nadderud.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog besvarte spørsmålet.
Se referatsak 028/22, dokument nr. 11.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

