BÆRUM KOMMUNE

POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

16.03.2022

KOMMUNESTYRET
02.03.2022 kl. 18:00 - 21:30

________________________________________________________________________________
ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN
Kommunedirektør Geir B. Aga orienterte om Krigssituasjonen i Ukraina. Sikkerhet og beredskap i
Bærum kommune.
Se referatsak 017/22 dokument nummer 6.
Innsendte spørsmål fra representantene Kjell Maartmann-Moe (Ap), Wenche Steen (V) og Hans
Rugset (MDG) ble besvart.

Grunngitt spørsmål
Johan Malvik (V) stilte spørsmål om Bærum har fått henvendelse fra politidistriktet angående
arbeidet med å utforme en lokal rusreform.
Kommunedirektør Geir B. Aga besvarte spørsmålet.
Skriftlig svar – se referatsak 017/22 dokument nummer. 9.
________________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Bjørn Martin Johnsen
Elisabeth Nesset
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Lina Parvizian
Ola H. Borchgrevink Pedersen
Reidar Kleppe
Jan Mauritz Thalberg Jr.
Torbjørn Espelien
Asbjørn Nilsen

Parti
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Frp
Frp
H

H
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Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elizabeth Kathleen Hodges Dale
Haakon Kvenna Veum
Haakon Sandven
Hilde Solberg Øydne
Lisbeth Hammer Krog
Mads Gram Rygg
Maria Barstad Sanner
Mikkel Mørch Sollie
Morten Dahl-Hansen
Morten Skauge
Odd Reidar Øie
Ole Kristian Udnes
Sebastian Lundahl Otterhals
Sigrid Barstad Sanner
Siw Wikan
Tone Strand Molle
Torill H. Heggen
Elisabeth Fremstad Aukrust
Hans Rugset
Ingri Zeiner-Henriksen
Kim Erik Zimmer
Nikki Schei
Kjell-Ole Heggland
Finn Hebbe Johnsrud
Ragnar Molland
Anita Malmer Solli
Dina Knudsen
Eirik Trygve Bøe
Frank Roland
Johan Malvik
Wenche Steen
Øystein Goksøyr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KrF
MDG
MDG
MDG
MDG
PP
Sp
Sp
SV
SV
V
V
V
V
V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Wasim Zahid
Ida Ohme Pedersen
Petter K. Melsom
Frigg Winther Rugset
Mathias Opdal Weseth
Cristin Xiaojun Liu
Stein Stugu

Parti
Ap
Frp
Frp
H
H
MDG
R

Følgende varamedlemmer møtte:
Abdulqader Karimi
Harald Pedersen
Sigrid Helene Bradley
Bjørn Røtnes
Johan Ratvik
Julie Bryhni (inhabilitet Maria Barstad Sanner og Tone Strand
Molle i sak 011/22)
Ole Johan Aulie (inhabilitet Sigrid Barstad Sanner og Morten

Parti
Ap
Frp
Frp
H
H
H
H
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Dahl Hansen i sak 011/22)
Ingar Sagedal Bie
Ingrid Juliana Wishman
Hulda Tronstad (inhabilitet Øystein Gøksøyr i sak 011/22)

MDG
R
V

Antall representanter: 51
Kontrollutvalgets leder
Per Arne Nyberg (Ap)
Fra administrasjonen
Geir B. Aga

Tittel
Kommunedirektør
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Sak 010/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 02.02.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
KST - 010/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 02.02.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 011/22: Kommuneplanens arealdel – Innledende vurderinger av forslag
til endring av arealbruk – anbefaling for videre arbeid
Formannskapet-16.02.2022-024/22
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.
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:
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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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Elisabeth Hegg Gjølme, H
(Felles H, V, SV)
Følgende forslag som ble foreslått avvist av kommunedirektøren, men foreslått tatt
videre av formannskapet, avvises:
Rykkinn/Skui, Søndre Berger innspill fra LNFR til Næring, innsendt av Ing Øyvind
Jørgensen.
Forslag fremmet av Ingrid Juliana Wishman, 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 legges det 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 selv eier deler av eiendommen, 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 Ingrid Juliana Wishman, R
Forslag 2
Følgende forslag med endring av arealbruk 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 Torbjørn Espelien, Frp
Følgende forslag er foreslått avvist av kommunedirektøren, foreslås tatt med i videre
behandling:
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
Rykkinn/Skui Busoppveien (2 mindre delområder)
Lysaker Fornebu: Fridtjof Nansens vei 15
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Øvrevoll/ Eiksmarka: Øvrevoll galoppbane
Rykkinn/Skui Søndre Berger: Fra LNFR til bolig fremtidig, innspill fremmet av Olivia Invest
AS for Terje Finholdt
Rykkinn/Skui Paal Bergs vei
Steinsskogen: Gamle Ringeriksvei
Lommedalen: Lommedalsveien 281
Lommedalen: Lommedalsveien 353A
Lommedalen: Knutsløkka
Avtjerna og Sollihøgda: Ringeriksveien 510
Forslag fremmet av Anita Malmer Solli, SV
Avvisningsforslag (fra listen over arealutspill som vurderes videre).
- Godthaab
- Avtjerna (Avtjerna og Sollihøgda)
- Bjørum skog
- Brenna gård
- Ringeriksveien 193 og 201
- Ringeriksveien 219
- Jongsåsveien 54-62
- Kjørbokollen
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Kommunedirektørens forslag fremmes.
Habilitetsbehandlingen
Habilitetsvurdering Tone Strand Molle (H)
For representanten Strand Molle knytter habilitetsspørsmålet seg til følgende områder:
Rykkinn, Skui, Østre Frogner gård
Rykkinn, Skui, Busoppveien
Hennes sønn har konkrete økonomiske interesser i at bestemte områder kan få endret
sitt formål gjennom behandlingen av denne saken.
Varamedlem Julie Bryhni (H) tiltrådte.
Etter en helhetsvurdering fant kommunestyret representanten Strand Molle inhabil i
deler av saken, hvor sønnen har private interesser, jf. kommuneloven § 11-10 første ledd
jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd om at det foreligger andre særegne forhold som er
egnet til å svekke tilliten til representantens upartiskhet. At det er sønnen og ikke
representanten selv som har interesser i utfallet av saken, endrer ikke
habilitetsvurderingen ettersom det er snakk om så nært slektskap at vurderingen må bli
den samme.
Habilitetsvurdering Maria Barstad Sanner (H) og Sigrid Barstad Sanner (H)
For representantene Maria Barstad Sanner og Sigrid Barstad Sanner knytter
habilitetsspørsmålet seg til følgende område:
Terrasseveien, hvor foreldrene eier bolig.
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Maria Barstad Sanner og Sigrid Barstad Sanner fratrådte under habilitetsvurderingen.
Vararepresentanten Julie Bryhni (H) tiltrådte for Maria Barstad Sanner.
Vararepresentanten Ole Johan Aulie (H) tiltrådte for Sigrid Barstad Sanner.
Kommunestyret fant etter en helhetsvurdering søstrene Maria Barstad Sanner og Sigrid
Barstad Sanner inhabile i nevnte adresse 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 deres upartiskhet.
Habilitetsvurdering Morten Dahl Hansen (H)
For representanten Morten Dahl Hansen knytter habilitetsspørsmålet seg til følgende
område:
Solhaugveien 9 på Jong.
Morten Dahl Hansen er velleder på Jong. Han har i egenskap av velleder engasjert seg
aktivt i den konkrete saken som nå er tema, og vellet har en klar interesse i og
engasjement for at saken får et bestemt utfall.
Morten Dahl Hansen fratrådte under habilitetsvurderingen.
Vararepresentanten Ole Johan Aulie (H) tiltrådte.
Kommunestyret fant etter en helhetsvurdering Morten Dahl Hansen inhabil 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
hans upartiskhet.
Habilitetsvurdering Øystein Goksøyr (V)
For representanten Øystein Goksøyr knytter habilitetsspørsmålet seg til følgende område:
Plathejordet.
Øystein Goksøyr er leder av Høvik Verk Vel og har i egenskap av velleder engasjert deg
aktivt i den konkrete saken som nå er tema, og vellet har en klar interesse i og
engasjement for at saken får et bestemt utfall.
Øystein Goksøyr fratrådte under habilitetsvurderingen.
Vararepresentanten Hulda Tronstad (V) tiltrådte.
Kommunestyret fant etter en helhetsvurdering Øystein Goksøyr inhabil 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 hans upartiskhet.
Behandling av saken
For å unngå at representantene var inhabile i hele saken åpnet kommunestyret først for
en isolert behandling av følgende områder fra formannskapets innstilling:
Plathejordet (Øystein Goksøyr (V))
Terrasseveien (Maria Sanner (H) og Sigrid Barstad Sanner (H))
Solhaugveien (Morten Dahl Hansen (H))
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Representantene fratrådte under den isolerte behandlingen av områdene.
Vararepresentantene tiltrådte. Deretter gjeninntrådte representantene og det ble åpnet
for debatt og votering om resten av innstillingen og områdene omtalt i saken.
Vararepresentantene fratrådte.
Votering:
Ingrid J. Wishmans forslag 1 strekpunkt 1 fikk 19 stemmer (8Ap, 5MDG, 2SV, 2Sp, R, KrF)
og falt.
Wishmans forslag 1 strekpunkt 2 fikk 8 stemmer (5MDG, 2SV, R) og falt.
Ingrid J. Wishmans forslag 2 fikk 10 stemmer (5MDG, 2SV, 2Sp, R) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag fik 4 stemmer (4Frp) og falt.
Anita Malmer Sollis forslag strekpunkt 1 fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Sollis forslag strekpunkt 2 fikk 6 stemmer (2SV, 2Sp, R, KrF) og falt.
Sollis øvrige punkter fikk 5 stemmer (2SV, 2Sp, R) og falt.
Fellesforslag H, V, SV fremmet av Elisabeth Hegg Gjølme (H) ble vedtatt mot 4 stemmer
(4Frp).
Kommunedirektørens opprinnelige forslag, fremmet av Kjell Maartmann-Moe (Ap), fikk 9
stemmer (8Ap, Pp) og falt.
Innstillingens punkt om Godthaab Park Boligsameie ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt Rykkinn/Skui Søndre Berger - innspill
fra LNFR Næring og fellesforslaget H, V, SV fremmet av Elisabeth Gjølme ble
fellesforslaget vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Innstillingen for øvrig ble vedtatt mot 9 stemmer (8Ap, Pp).
KST - 011/22 - 02.03.2022:
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.
Følgende forslag, som fremgår av dokument 5713198 under referatsaker 017/22, 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.
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Følgende forslag som ble foreslått avvist av kommunedirektøren, men foreslått tatt
videre av formannskapet, avvises:
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.

Sak 012/22: Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2.
gangs behandling
Formannskapet-16.02.2022-025/22
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.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ingrid Juliana Wishman, 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
pris under markedspris.
Forslag fremmet av Ragnar Molland, Sp
Kommunedirektøren bes foreta en ny trafikkanalyse da Multiconsults analyse fra 2014
ikke er representativ for trafikksituasjonen nå.
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering vedtas med unntak av felt BB
(blokkbebyggelse). Felt BB tas ut av planen.
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Votering:
Ingrid J. Wishmans forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.
Ragnar Mollands forslag fikk 18 stemmer (8Ap, 5MDG, 2Sp, 2SV, R) og falt.
Torbjørn Espeliens forslag fikk 5 stemmer (4Frp, Pp) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 13 stemmer (5MDG, 4Frp, 2SV, Pp, R).
KST - 012/22 - 02.03.2022:
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 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 013/22: Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune Viken, med særbestemmelser
Formannskapet-16.02.2022-026/22
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.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 013/22 - 02.03.2022:
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Vedtak:
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 014/22: Rapport (BDO) - Eierskapskontroll av etikk og antikorrupsjon
for kontrollutvalget i Bærum kommune

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten fra eierskapskontroll av etikk og antikorrupsjon tas til orientering.
2. Eierutvalget bes følge opp rapportens funn og anbefalinger.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dina Knudsen, SV
Punkt 4, under anbefalinger, endres til: «Det vurderes opprettet en ekstern varslingskanal
for kommunalt eide selskaper.»
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
- Det gjennomføres seminarer i hver kommunestyreperiode knyttet til temaene habilitet,
internkontroll, antikorrupsjon og etiske standarder for kommunens folkevalgte
- I tilknytning til relasjonsanalysen som skal gjennomføres av Kontrollutvalget i deler av
kommunens administrasjon, legger kommunedirektøren frem en sak om kommunens
arbeid knyttet til habilitet, internkontroll, antikorrupsjon og etiske standarder
Forslag fremmet av Wenche Steen, V
Eierutvalget bør snarest følge opp funnene i rapporten og deretter følge opp i de årlige
dialogmøtene med selskapene. Rapportene oversendes formannskap og evt
kommunestyret.
Votering:
Dina Knudsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ola Borchrevink Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.
Wenche Steens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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KST - 014/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
1. Rapporten fra eierskapskontroll av etikk og antikorrupsjon tas til orientering.
2. Eierutvalget bes følge opp rapportens funn og anbefalinger.
3. Eierutvalget bør snarest følge opp funnene i rapporten og deretter følge opp i de
årlige dialogmøtene med selskapene. Rapportene oversendes formannskap og evt
kommunestyret.
4. Punkt 4, under anbefalinger, endres til: «Det vurderes opprettet en ekstern
varslingskanal for kommunalt eide selskaper.»
5. Det gjennomføres seminarer i hver kommunestyreperiode knyttet til temaene
habilitet, internkontroll, antikorrupsjon og etiske standarder for kommunens
folkevalgte.
6. I tilknytning til relasjonsanalysen som skal gjennomføres av Kontrollutvalget i deler
av kommunens administrasjon, legger kommunedirektøren frem en sak om
kommunens arbeid knyttet til habilitet, internkontroll, antikorrupsjon og etiske
standarder

Sak 015/22: Kontrollutvalgets årsrapport 2021
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
KST - 015/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering.

Sak 016/22: Årsmelding 2021 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Formannskapet-16.02.2022-027/22
Innstilling:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse godkjennes.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.

14
Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
KST - 016/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
Årsmelding 2021 for Råd for personer med funksjonsnedsettelse tas til orientering.

Sak 017/22: Referatsaker
Dokumentnummer Tittel
1.
Kommuneplanens arealdel 2022-42 - Innspill til endring av arealbruk
som anbefales tatt med for videre utredning i kommende
planprosess
2.
Niels Leuchs vei 41 mfl. detaljregulering - spørsmål fra Ida Ohme
Pedersen Frp i møte 27.1.2022, sak 019/22
3.
Svar på spørsmål fra repr. Finn Hebbe Johnsrud (Sp) - FSK 16.02.22
4.
Tillegg til årsmelding 2021 - Råd for personer med
funksjonsnedsettelse
5.
Detaljregulering Niels Leuchs vei 41 mfl. - tinglyst erklæring som gir
allmenhetens rett til ferdsel på gangveiene i boligområdet
6.
Oppfølgning og aktiviteter som følger av krigen i Ukraina - oppdatert
notat 1.3.2022
7.
Svar på spørsmål fra repr. R. Molland (Sp) i KST-seminar 04.02.2022
8.
Uttalelse fra samtlige partier i kommunestyret 2.3.2022 - Ukraina
9.
Svar på spørsmål fra representanten Johan Malvik (V) vedr.
rusreform
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 017/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 018/22: Henvendelser og innspill
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Dokumentnummer Tittel
10.
Innspill sak kommuneplanens arealdel Niels A B Bugge
11.
Varde eiendom - Formannskapsmøtet 16. februar og sak 024/22
Kommuneplanens arealdel: Terrasseveien og Snoveien 1-15, Høvik
12.
Arealplanen: Vestliveien 4 og 4B og Nesveien 3, 3B og 5 - avsetning
til fremtidige boliger i arealplanen./vedlegg til dokumentene for
formannskapsmøtet 16.02.
13.
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
14.
Innspill fra Terje Finholdt og Pål Persen - innspill til KDP 2022-204,
anmodning om videre vurdering av tomt eiet av Terje Finholdt
15.
Ja til et fortsatt levedyktig og bærekraftig lokalsamfunn på
Sollihøgda!
16.
Kommuneplanens arealdel | innspill Nadderud gård
17.
Kommuneplanens arealdel 2022-42. Arealinnspill Folkvangveien 2022 og Gamle Lommedalsvei 101.
18.
Magnus Ankarstrand (på vegne av nabogruppen
Terrasseveien/Snoveien) - Vern av Terrasseveien / Snoveien
19.
Melding om at innspill mangler i oversikten som skal behandles Godthaab park boligsameie
20.
Til Formannskapsmøte 16.02. Tanker om BKs arealplan 2022
21.
Tilleggskommentarer til innspill, Dokument ID: 22/16367
22.
Vedr. Sandvika - Åses vei, del av Gnr45 Bnr 1 - omdisponering av
areal til boligbygging - redegjørelse for endret arealdisponering
23.
Fra Eiksmarka Vel vedrørende planutvalgets sak 027/22 Niels
Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs
behandling
24.
Innspill fra forslagsstiller til planutvalgets sak 019/22 Niels Leuchsvei
41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs behandling
25.
Innspill fra Magne Skovli og Tron Skovli - KOMMUNEPLANENS
AREALDEL- Omdisponering av område ved E16 på Økri til stasjon for
lading av elektriske kjøretøy
26.
Uttalelse fra Eiksmarka Tomtesameie til planutvalgets sak 019/22
Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs
behandling
27.
Uttalelse fra Eiksmarka Vel - Niels Leuchs vei 41 med flere Eiksmarka
- detaljregulering
28.
Arealplanen - Nesvn 5 - fremtidige boliger/alternativ bebyggelse /
vedlegg til kommunestyrebehandlingen 02.03.
29.
Dikkan og Niels AB Bugge - BK kommunestyremøte 02.03.2022
rettet
30.
22/16367 - Innspill fra Terje Finholdt og Pål Persen - innspill til KDP
2022-204, anmodning om videre vurdering av tomt eiet av Terje
Finholdt
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Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
KST - 018/22 - 02.03.2022:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

