BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

04.05.2022

FORMANNSKAPET
04.05.2022 kl. 14:00 - 15:00
________________________________________________________________________________

Orientering
Flytårnområdet og Tårnet senter ved landskapsarkitekt Karen Gunleiksrud og
prosjektleder tidligfase Ingrid Aagenæs
_________________________________________________________________________
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Cristin Xiaojun Liu
Stein Stugu
Ragnar Molland
Wenche Steen

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

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Eirik Trygve Bøe

Parti
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Johan Malvik

Parti
V

Antall representanter: 15
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Fra administrasjonen
Arthur Wøhni
Geir B. Aga

Tittel
kommunaldirektør samfunn
Kommunedirektør

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

068/22

Vei- og gatenormal - forslag til ny revidert normal
etter offentlig ettersyn
Klageutvalget - Årsmelding 2021

067/22

069/22
070/22

Godkjenning av protokoll

072/22

Isi Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 beslutning om gjennomføring
Søknad om konsesjon på landbrukseiendom Øverland
gård - GBR 23/2 m fl - vedtak
Referatsaker

073/22

Henvendelser og innspill

071/22

Eventuelt
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Sak 067/22: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 20.04.2022 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
FSK - 067/22 - 04.05.2022:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 20.04.2022 godkjennes slik den foreligger.

Sak 068/22: Vei- og gatenormal - forslag til ny revidert normal etter
offentlig ettersyn
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-034/22
Vedtak:
Vei- og gatenormal vedtas.
Oversendes kommunedirektøren:
Definisjonen på "ledelinjer" anbefales inkludert i kap. 7.4 ordbok.
Planutvalget-21.04.2022-065/22
Innstilling:
Vei- og gatenormal vedtas med følgende endringer og tillegg:
·
Den viktigste målgruppen er grunneiere, (planleggere, forslagsstillere,
byggherrer og utbyggere).
·
Definisjonen på "ledelinjer" anbefales inkludert i kap.7.4 ordbok.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Vei- og gatenormal vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Grunneiere tilføyes som viktig målgruppe under Forordet, side 2.
Votering:
Innstillingen fra Planutvalget med ordfører Lisbeth Hammer Krogs justering ble
enstemmig vedtatt.
FSK - 068/22 - 04.05.2022:
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Innstilling:
Vei- og gatenormal vedtas med følgende endringer og tillegg:
·
Definisjonen på "ledelinjer" anbefales inkludert i kap.7.4 ordbok.
·
Grunneiere tilføyes som viktig målgruppe under Forordet, side 2.

Sak 069/22: Klageutvalget - Årsmelding 2021
Klageutvalget-19.04.2022-040/22
Klageutvalgets vedtak:
Klageutvalgets årsmelding vedtas.
Innstilling til kommunestyret:
1. Klageutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
2. Klageutvalgets årsmelding oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
3. Klageutvalgets årsmelding for 2021 oversendes hovedutvalgene til informasjon og
eventuell oppfølging.
Forslag til vedtak:
Klageutvalgets årsmelding vedtas.
Forslag til innstilling til kommunestyret:
1. Klageutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
2. Klageutvalgets årsmelding oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
3. Klageutvalgets årsmelding for 2021 oversendes hovedutvalgene til informasjon og
eventuell oppfølging.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FSK - 069/22 - 04.05.2022:
Innstilling:
1. Klageutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.
2. Klageutvalgets årsmelding oversendes kommunedirektøren for oppfølging.
3. Klageutvalgets årsmelding for 2021 oversendes hovedutvalgene til informasjon og
eventuell oppfølging.
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Sak 070/22: Isi Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 - beslutning
om gjennomføring
Formannskapet-20.04.2022-061/22
Vedtak:
1. Saken utsettes til neste formannskapsmøte 04.05.2022
2. Formannskapet ønsker flere økonomiske data om hvordan totalkostnaden for
prosjektet er bygget opp, samt mer informasjon om kostnadsøkningen på ca 52
mill. kr. Herunder ønskes det en oppstilling over hvordan totalkostnaden fordeler
seg på driftsbygget og miljø- og besøkssenteret, både i det opprinnelige og
reviderte kostnadsoverslaget.
3. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere om miljø- og besøkssenteret kan
finansieres med kommunens frie inntekter/lån (på linje med andre ikke-rentable
investeringsprosjekter), slik at bare totalkostnaden for driftsbygget inngår i det
fremtidige selvkostregnskapet for renovasjonsavgiften.
4. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvor stor del av kostnadsøkningen som
skyldes programendringer samt hvor stor del som skyldes gjenbruk av materialer.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Redegjørelse om nytt driftsbygg og miljø- og besøkssenter på Isi avfallsanlegg tas til
orientering. Prosjektet legges ut på anbud.
2. Kommunedirektøren innarbeider økte kostnader i ØM1. Økningen finansieres i
henhold til gjeldende retningslinjer for regnskapsføring for selvkost.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av kommunedirektørens redegjørelse, ref. bestillingen i
formannskapets vedtak fra 20.04.2022.
Votering:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK - 070/22 - 04.05.2022:
Saken utsettes i påvente av kommunedirektørens redegjørelse, ref. bestillingen i
formannskapets vedtak fra 20.04.2022.

Sak 071/22: Søknad om konsesjon på landbrukseiendom Øverland gård GBR 23/2 m fl - vedtak
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.04.2022-032/22
Innstilling:
Christoffer Reidar Frölich-Braathen f. 23.10.1934 gis konsesjon for erverv av
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landbrukseiendommen Vestre Øverland som omfatter gnr/bnr 21/2, 22/4, 23/2 og 23/26 i
Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Bo- og driveplikt oppfylles. Boplikten gjøres personlig.
2. Arboretet må settes i en forsvarlig stand og følges opp gjennom en skjøtselsplan
godkjent av kommunen, eller alternativt avvikles og ryddes slik at risiko for
spredning av fremmedarter elimineres – begge alternativer etter fagkyndig
konsultasjon og instruksjon av arborist og / eller naturforvalterkompetanse.
3. Da den eldre bygningsmassen er av en regional/nasjonal kulturhistorisk verdi og
er SEFRAK registrert, forutsettes det at vedlikehold gjøres etter antikvariske
prinsipper for å ivareta bygningsmassens høye kulturhistoriske verdi, og at tiltak
innrettes i tråd med gjeldende reguleringsplan. Er man i tvil, skal
Kulturvernkontoret i Bærum kontaktes før man igangsetter tiltak. Følgende bygg
er oppført i SEFRAK registeret:
·
·
·
·
·
·

Hovedbygning (selskapslokale), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17328980
Fruktlageret (stallen), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17329154
Sidebygning (gammel del) ca. 1750, SEFRAK byggnr. 17328999
Stabbur, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329146
Hauglåven, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329227

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Christoffer Reidar Frölich-Braathen f. 23.10.1934 gis konsesjon for erverv av
landbrukseiendommen Vestre Øverland som omfatter gnr/bnr 21/2, 22/4, 23/2 og 23/26 i
Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Bo- og driveplikt oppfylles. Boplikten gjøres personlig.
2. Arboretet må settes i en forsvarlig stand og følges opp gjennom en skjøtselsplan
godkjent av kommunen, eller alternativt avvikles og ryddes slik at risiko for
spredning av fremmedarter elimineres – begge alternativer etter fagkyndig
konsultasjon og instruksjon av arborist og / eller naturforvalterkompetanse.
3. Da den eldre bygningsmassen er av en regional/nasjonal kulturhistorisk verdi og
er SEFRAK registrert, forutsettes det at vedlikehold gjøres etter antikvariske
prinsipper for å ivareta bygningsmassens høye kulturhistoriske verdi, og at tiltak
innrettes i tråd med gjeldende reguleringsplan. Er man i tvil, skal
Kulturvernkontoret i Bærum kontaktes før man igangsetter tiltak. Følgende bygg
er oppført i SEFRAK registeret:
·
·
·
·
·

Hovedbygning (selskapslokale), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17328980
Fruktlageret (stallen), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17329154
Sidebygning (gammel del) ca. 1750, SEFRAK byggnr. 17328999
Stabbur, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329146
Hauglåven, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329227

Behandlingen i møtet:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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FSK - 071/22 - 04.05.2022:
Vedtak:
Christoffer Reidar Frölich-Braathen f. 23.10.1934 gis konsesjon for erverv av
landbrukseiendommen Vestre Øverland som omfatter gnr/bnr 21/2, 22/4, 23/2 og 23/26 i
Bærum kommune på følgende vilkår:
1. Bo- og driveplikt oppfylles. Boplikten gjøres personlig.
2. Arboretet må settes i en forsvarlig stand og følges opp gjennom en skjøtselsplan
godkjent av kommunen, eller alternativt avvikles og ryddes slik at risiko for
spredning av fremmedarter elimineres – begge alternativer etter fagkyndig
konsultasjon og instruksjon av arborist og / eller naturforvalterkompetanse.
3. Da den eldre bygningsmassen er av en regional/nasjonal kulturhistorisk verdi og
er SEFRAK registrert, forutsettes det at vedlikehold gjøres etter antikvariske
prinsipper for å ivareta bygningsmassens høye kulturhistoriske verdi, og at tiltak
innrettes i tråd med gjeldende reguleringsplan. Er man i tvil, skal
Kulturvernkontoret i Bærum kontaktes før man igangsetter tiltak. Følgende bygg
er oppført i SEFRAK registeret:
·
·
·
·
·

Hovedbygning (selskapslokale), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17328980
Fruktlageret (stallen), ca. 1860, SEFRAK byggnr. 17329154
Sidebygning (gammel del) ca. 1750, SEFRAK byggnr. 17328999
Stabbur, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329146
Hauglåven, ca. 1900, SEFRAK byggnr. 17329227

Sak 072/22: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Administrative innspill høringsnotat "Midlertidige endringer i
lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til
midlertidig kollektiv beskyttelse" fra Bærum kommune
2.
Kommunedirektørens svar på spørsmålet til formannskapet
vedrørende eiendommen Gamle Drammensvei 25 og vinterhage
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 072/22 - 04.05.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Sak 073/22: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Ingen dokumenter til orientering.
FSK - 073/22 - 04.05.2022:
Vedtak:
Ingen dokumenter til orientering.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær

