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044/22 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 7.4.2022 godkjennes slik
den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

MIK - 044/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs møte 7.4.2022 godkjennes slik
den foreligger.

045/22 : Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem - 1. gangs behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Johan Malvik, V
Ny lokalvei langs sjøfronten må ikke bli en ny barriere mot sjøen. Den må utformes som
en gate med lav fart og mange krysninger i plan for gående og syklende.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Malviks forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 045/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Forslag til «Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem», som vist i dokument 5837049, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Ny lokalvei langs sjøfronten må ikke bli en ny barriere mot sjøen. Den må utformes som
en gate med lav fart og mange krysninger i plan for gående og syklende.
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046/22 : Kadettangen - Prinsipper for bruk, utlån og næringsvirksomhet på
Kadettangen, Sandvika gjestehavn og Elvepromenaden
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Prinsipper for bruk, utlån og næringsvirksomhet på Kadettangen, Sandvika gjestehavn
og Elvepromenaden vedtas slik redegjørelse viser.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
Utleie av næringsvirksomhet bør ikke være i konflikt med og i konkurranse med
allerede godt etablert næringsvirksomhet i området.

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Johnsruds forslag fikk en stemme (1Sp) og falt.
MIK - 046/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Prinsipper for bruk, utlån og næringsvirksomhet på Kadettangen, Sandvika gjestehavn
og elvepromenaden vedtas slik redegjørelse viser.

047/22 : Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
beboere og besøkende.
3. Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
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intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av
Kommunedelplan 3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom
Bærum kommune Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til
et FutureBuilt forbildeprosjekt.
4. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep
for å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
5. Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen
og fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
6. Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende
Plan for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger
(VPKL) som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av
fremtidige utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes
av investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader
synliggjøres/estimeres frem til beslutning om å iverksette
gjennomføringsfase og fastsettelse av prosjektrammer (BP3).
Behandlingen i møtet:
Fellesforslag på vegne av Ap og MDG, fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Nytt punkt 7:
I forbindelse med arbeidet med konseptet for Tårnet ungdomsskole skal det prioriteres
tiltak for å øke Minste Uteoppholdsareal (MUA) fra det foreløpige anslaget på 10 kvm.
per elev.
Nytt punkt 8:
Kommunedirektøren jobber for etablering av midlertidige, alternative arealer til
fritidsaktiviteter for barn og unge inntil Tårnet ungdomsskole er realisert.
Votering:
Fellesforslaget fra Ap og MDG, fremmet av Marianne Rieber-Mohn (AP) fikk fem
stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 047/22 - 12.05.2022:
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til
orientering. Følgende skal bygges på området:
a. En ungdomsskole med 10 paralleller
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2.

3.

4.

5.
6.

b. Dobbel håndballhallkapasitet
c. 7er fotballbane med kunstgress
d. Folkebibliotek
e. Kulturfunksjoner
f. Ungdomsaktivitetstilbud
g. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge
Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal
sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte,
beboere og besøkende.
Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av
intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og
FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt
områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av
Kommunedelplan 3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom
Bærum kommune Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til
et FutureBuilt forbildeprosjekt.
Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter
for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;
a. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta
arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.
b. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep
for å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken.
Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for
planprogram med byplangrep.
Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen
og fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.
Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende
Plan for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger
(VPKL) som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av
fremtidige utbyggeres anleggsbidrag.
a. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges
ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes
av investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader
synliggjøres/estimeres frem til beslutning om å iverksette
gjennomføringsfase og fastsettelse av prosjektrammer (BP3).

048/22 : Fornebu felt B9.4 - navnsetting
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ny adkomstvei til felt B9.4 på Fornebu får navnet Nansenløkka
Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 048/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Ny adkomstvei til felt B9.4 på Fornebu får navnet Nansenløkka

049/22 : Navnsetting av plass - minne Margrethe Bøyum Kløven
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plassen knyttet til Elias Smiths vei 10 gis navnet «Margretheplassen».

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 049/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Plassen knyttet til Elias Smiths vei 10 gis navnet «Margretheplassen».

050/22 : Oppfølging av vedtak i KST sak 75/21 Handlingsplan for bedre
luftkvalitet 2021-2025 Målestasjoner for luftkvalitet og mulighet for å
etablere "luftkvalitetsblomst"
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne
publisere sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i
det offentlige rom.

Behandlingen i møtet:
Fellesforslag fra H og V, fremmet av Øystein Goksøyr, V
Luftkvalitetsmålinger gjennomført i forbindelse med utbyggingen på Fornebu gjøres lett
tilgjengelig også for innbyggerne
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Fellesforslag fra H, V og Frp, fremmet av Haakon Sandven, H
Kommunedirektøren bes vurdere muligheter for utvidede informasjonskampanjer og
SMS-kampanjer til innbyggerne
Kommunedirektøren bes følge utviklingen av mikrosensorer samt om/når/hvordan
disse kan brukes for bedre fremtidige målinger

Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget fra H og V, fremmet av Øystein Goksøyr (V), ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslaget fra H, V og Frp, fremmet av Haakon Sandven (H), ble enstemmig vedtatt.
MIK - 050/22 - 12.05.2022:
Innstilling:
1. Kommunedirektørens redegjørelse knyttet til vurdering om å etablere flere
målestasjoner tas til orientering.
2. Det utredes løsninger for fleksibel luftovervåkning i områder med særlige
utfordringer.
3. Kommunedirektøren jobber videre med løsninger for i fremtiden å kunne
publisere sanntidsdata og faktabasert kunnskap om luftkvalitet via en installasjon i
det offentlige rom.
4. Luftkvalitetsmålinger gjennomført i forbindelse med utbyggingen på Fornebu
gjøres lett tilgjengelig også for innbyggerne.
5. Kommunedirektøren bes vurdere muligheter for utvidede informasjonskampanjer
og SMS-kampanjer til innbyggerne.
6. Kommunedirektøren bes følge utviklingen av mikrosensorer samt
om/når/hvordan disse kan brukes for bedre fremtidige målinger.

051/22 : Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt
forurensning i Indre Oslofjord / IUA Indre Oslofjord
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive revidert samarbeidsavtale for
håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning og videreføring av det etablerte
interkommunale samarbeidet (vedlegg 1).

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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MIK - 051/22 - 12.05.2022:
Innstilling:
Kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive revidert samarbeidsavtale for
håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning og videreføring av det etablerte
interkommunale samarbeidet (vedlegg 1).

052/22 : Parkeringsstrategi for Bærum kommune - 1. gangsbehandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Wenche F. Berg-Olsen, Frp
Saken sendes tilbake

Fellesforslag fra H og Frp, fremmet av Dag Egil Strømme, H
Innfartsparkeringsplasser langs T-banen skal være gratis. Forslaget om å avgiftsbelegge
innfartsparkeringsplassene tas ut før parkeringsstrategien sendes på høring.

Fellesforslag fra Ap og MDG, fremmet av Marianne Rieber-Mohn, Ap
Kommunedirektøren skal vurdere ulike virkemidler for en mest mulig hensiktsmessig og
effektiv bruk av innfarts parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt

Forslag fremmet av Finn Hebbe Johnsrud, Sp
Innfartsparkeringsplasser bør utvides ved T-banestasjoner der det i dag er behov for
utvidelse.

Votering:
Forslaget fra Wenche Berg-Olsen (Frp) fikk to stemmer (2Frp) og falt.
Fellesforslaget fra H og Frp, fremmet av Dag Egil Strømme (H) ble vedtatt mot syv
stemmer (2Ap, 2MDG, 2V, 1Sp).
Fellesforslaget fra Ap og MDG, fremmet av Marianne Rieber-Mohn (Ap) fikk fem
stemmer (2Ap, 2MDG, 1Sp) og falt.
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Forslaget fra Finn Hebbe Johnsrud (Sp) fikk tre stemmer (Frp, 1Sp) og falt.

MIK - 052/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Forslag til Parkeringsstrategi for Bærum kommune sendes på høring.
Innfartsparkeringsplasser langs T-banen skal være gratis. Forslaget om å avgiftsbelegge
innfartsparkeringsplassene tas ut før parkeringsstrategien sendes på høring.

053/22 : Forslag om myrrestaurering - Tranbymyra i Bærum kommunale
skoger - Vestmarka - 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Bærum kommune gir tillatelse til at Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) og
Statens Naturoppsyn (SNO) kan foreta myrrestaurering av Tranbymyra i
Vestmarka.
2. Arbeidet med å kartlegge og planlegge myrrestaurering av Semsmåsan,
Jongsmyr, Breimåsan og eventuelt andre aktuelle myrer videreføres.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble ensttmig vedtatt.
MIK - 053/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
1. Bærum kommune gir tillatelse til at Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) og
Statens Naturoppsyn (SNO) kan foreta myrrestaurering av Tranbymyra i
Vestmarka.
2. Arbeidet med å kartlegge og planlegge myrrestaurering av Semsmåsan,
Jongsmyr, Breimåsan og eventuelt andre aktuelle myrer videreføres.

054/22 : Bibliotekmelding - Bibliotekstrategi og strategiske tiltak til
offentlig ettersyn
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Bibliotekstrategi og strategiske tiltak sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
- Det gjennomføres en pilot for gjenbruk og deling av bruktbøker
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Ola Helmich Borchgrevink Pedersen (Ap) ble enstemmig vedtatt.
MIK - 054/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Forslag til Bibliotekstrategi og strategiske tiltak sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Det gjennomføres en pilot for gjenbruk og deling av bruktbøker.

055/22 : Planlagte politiske saker 2. halvår 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Følgende saker settes opp til behandling i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur :
1147: Helårs turveitrasé i Vestmarka - offentlig detaljregulering 2. g. behandling.
977: Ungdata 2022
1081: Økonomirapport per 31.7. 2022.
1143: E18 Sandvika sjøfront – planprogram – sluttbehandling
279: Salg av Budstikka/Brambanigården
303: Månedsrapporteringer
Forslag fremmet av Ola H. Borchgrevink Pedersen, Ap
Følgende sak settes opp til behandling i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur:
976: Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig
ekstremisme samt trygg- by- satsingen
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.

13
Pedersens forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 055/22 - 12.05.2022:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 2.halvår 2022 tas til orientering.
Følgende saker settes opp til behandling i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, i
tillegg til de som er foreslatt satt opp i saken:
1147: Helårs turveitrasé i Vestmarka - offentlig detaljregulering 2. g. behandling.
977: Ungdata 2022
1081: Økonomirapport per 31.7. 2022.
1143: E18 Sandvika sjøfront – planprogram – sluttbehandling
279: Salg av Budstikka/Brambanigården
303: Månedsrapporteringer
976: Revidert handlingsplan for forebygging av hatefulle ytringer og voldelig
ekstremisme samt trygg- by- satsingen

056/22 : Årsrapport 2021 Bærum kommune - Årsberetning – Finansrapport
– Årsregnskap
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Årsrapport 2021 inkl. årsberetning vedtas.
2. Årsregnskap 2021 vedtas.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Dag Egil Strømme, H
Årsrapport 2021, herunder årsberetning og årsregnskap tas til orientering innenfor
Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde.

Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
MIK - 056/22 - 12.05.2022:
Innstilling:
Årsrapport 2021, herunder årsberetning og årsregnskap tas til orientering innenfor
Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde.
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057/22 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tittel
Handlingsprogram Samferdsel Viken 2022-2025
Kommunedirektørens prioriteringer for 2022
Ruter gjør tilpasninger i rutetilbudet i Viken
Status – Flyktningsituasjonen pr. 8.april 2022
Svar på innsynsbegjæring VIken fylkeskommune
Kommunens transportoppgaver - Informasjon
Reservevannforsyning til Oslo
Spørsmål og svar til hovedutvalg MIK sitt møte 12.mai 2022.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Refererte dokumenter ble enstemmig tatt til orientering.

MIK - 057/22 - 12.05.2022:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

058/22 : Henvendelser og innspill
Ingen saker

Eventuelt
Haakon Sandven (H) fikk utvalgets tilslutning om å be om et notat vedrørende leasingordning for el-sykler til ansatte i Bærum kommune, slik Asker kommune er i ferd med å
etablere.
Nikki Schei (MDG) stilte spørsmål om hvorfor sykkelverkstedet ved ARBA «Re-sykkel» er
lagt ned. Kommunedirektøren undersøker saken og kommer tilbake til utvalget med et
svar.
Dag Egil Strømme (H) informerte om programmet for markeringen av 17. mai i Sandvika.
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Dag Egil Strømme
utvalgsleder
Stig Olai Kapskarmo
utvalgssekretær

