From: Maria Eugenie Gjelseth Buene
Sent: Tuesday, August 20, 2019 2:21 PM
To: Christine Munch ; Torgeir Oma ; magne@mace.no ; jona@sandvika-vel.no ; Lakseberget@gmail.com
Subject: Lakseberget - oppfølging etter møtet 13. juni
Hei,
På møtet om Lakseberget og medvirkning 13. juni ble det avtalt at kommunen skulle innkalle til et nytt møte
i uke 35. I den forbindelse tenkte vi å informere litt om status siden sist, samt forhøre oss om det fremdeles
er interesse for et nytt møte.
Hva har skjedd siden sist?
· Det er utføres for tiden undersøkelser i forbindelse med konsekvensutredningen for tema som naturverdier,
marin arkeologi mm., i tråd med vedtatt planprogram. Vi mottar endelige rapporter utover høsten. Disse vil
legges til grunn i det videre planarbeidet.
· Planområdet skal utvides for å inkludere området avsatt til småbåthavn i kommunedelplan for E18, samt
midlertidig anleggsvei og riggområde på land. Det vil bli sendt ut varsel om utvidet planområde til berørte
parter, overordnede myndigheter samt alle som leverte innspill ved varsel om oppstart/høring av
planprogram. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.
· Det har vært avholdt og er planlagt møter med parter som har aktiviteter i området og blir berørt i
anleggsperioden, bl.a. Sjøholmen kunst og kulturhus, Sjøholmen maritime senter og Blommenholm
båtforening.
· I sommer har studenter i arkitektur og landskapsarkitektur hatt sommerjobb hos oss. De har stort sett jobbet
med Sandvika sentrum, men har også hatt idémyldring og skissert noen konsepter for bruk og utforming av
Lakseberget. Jeg har vedlagt bilder av noen av skissene.
· Et medvirkningsopplegg i forbindelse med Sandvika sjøfront er under planlegging, jf. orienteringssak i
Formannskapet 12.06.2018:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?
response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019012507&
Medvirkning rundt konsept, bruk og utforming av Lakseberget samordnes med sjøfronten. Det jobbes med et
prinsippkart for sjøfronten, og det er planer om en work-shop eller lignende i løpet av høsten. Her er det
ønskelig med bred deltakelse, og dette er forhåpentligvis interessant for dere som representerer beboere og
velforeninger.
Tiden framover
I forrige møtet ble det etterspurt en medvirkningsplan. Det er mange ulike aktører involvert i prosessen, og vi
ser for oss at naboer, vel og andre interessegrupper i tiden framover vil ha mulighet til å påvirke konsept og
funksjoner (som sammen med fagrapportene vil legge premisser for utformingen) av Lakseberget. Dette
faller inn under medvirkningsopplegget for Sandvika sjøfront, hvor vi håper dere ønsker å delta.
Forrige møte fikk vi ikke drøftet hvilke tema dere er interessert i eller i hvilken grad/form dere ser for dere å
være involvert. Vi ønsker derfor en tilbakemelding dersom dere ser at en slik workshop for Sandvika sjøfront
ikke vil være dekkende for ønsket om å medvirke i planprosessen for Lakseberget. (Når det gjelder
Lakseberget båtforening satser vi på videre dialog ifbm. småbåthavn.) Om det er noe annet dere har sett for
dere, må dette konkretiseres hvis vi skal ha mulighet til å følge det opp.
Hilsen
Maria Buene, landskapsarkitekt/planlegger
Bærum kommune, Regulering

From: langset@skoletjenesten.no
Sent: Wednesday, August 21, 2019 12:09 PM
To: Maria Eugenie Gjelseth Buene
Cc: ellef.ruud@baerum.kommune.no ; grethe.lovald@baerum.kommune.no ;
ole.udnes@baerum.kommune.no ; terhegge@online.no ; rieber.mohn@gmail.com ;
ida_opedersen@hotmail.com ; Tiril.barland@venstre.no ; halvdanskard@gmail.com ;
kmaartma@online.no ; priya.prasath92@gmail.com ; asbj67@gmail.com ;
torbjorn.espelien@baerum.kommune.no ; wenchebergolsen@hotmail.com ; arvhen2@online.no ; aslhel@online.no ; bjarne@refsnes.as ; alfadot@hotmail.com ; eirik.boe@venstre.no ; kta@live.no ;
ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no
Subject: Re: Lakseberget - oppfølging etter møtet 13. juni
På møtet 13.6 var det enighet om et nytt møte i august, med innkalling i god tid. Vi konstaterer at dette er
blitt omtolket til et spørsmål om hvorvidt vi ønsker et slikt møte, og at det parallelt er satt i gang flere tiltak
knyttet til reguleringsplanen, men uten at vi som skal medvirke, er blitt informert:
- Kulepunkt 3. Utvidelse av planområdet er en nokså vesestlig endring, som det ville vært naturlig å
informere om til de som skal medvirke.
- Kulepunkt 4. Møter med parter som "har aktiviteter i området og blir berørt i anleggsperioden": Vi bor der,
og har ikke hørt et pip!
- Kulepunkt 5. Hva fikk studentene som arbeidsgrunnlag? Hvorfor ble vi ikke informert, slik at vi kunne
medvirke med innspill?
Medvirkningsmøte sto som et punkt i det opprinnelige planprogrammet som var grunnlag for
høringsuttalelser i desember 2018, så på det tidspunktet må Reguleringsetaten ha visst hva som ligger i et
slikt møte. I utkastet Planutvalget fikk til vedtak 28. februar, var medvirkningsmøte utelatt, men ble tatt inn
igjen med enstemmig vedtak. Planutvalgets vedtak skal følges opp av kommuneadministrasjonen, ikke av
oss som er berørt av reguleringen. En "workshop for Sandvika sjøfront" er ikke medvirkning i henhold til
vedtaket, som gjelder reguleringsplanen for Lakseberget utfyllingsområde. Vi venter å få konkrete planer for
slik medvirkning i det møtet som ble berammet på møtet 13. juni, og som bør avholdes snarest mulig.
Christine Munch og Torgeir Oma

From: Maria Eugenie Gjelseth Buene
Sent: Thursday, August 22, 2019 2:51 PM
To: Christine Munch ; Torgeir Oma ; jona@sandvika-vel.no ; Lakseberget@gmail.com ; magne@mace.no
Cc: Ellef Ruud
Subject: Lakseberget - oppfølging etter møtet 13. juni
Hei,
Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere av dere, så jeg velger å sende et samlet svar.
Det er uttrykt bekymring for at vi ikke følger opp Planutvalgets vedtak om medvirkningsmøter. Som nevnt
jobber vi med et medvirkningsopplegg i forbindelse med Sandvika sjøfront. Lakseberget er en del av
sjøfronten, og det er derfor naturlig at medvirkningsmøter for planprosessen for Lakseberget
utfyllingsområde faller inn under denne paraplyen. Vi ønsker bred deltakelse, og da er det nødvendig med
deltakere og representanter for flere interessegrupper enn de som var til stede på møtet 13. juni. Samordning
med Sandvika sjøfront gjør det også mulig for oss å organisere et bedre medvirkningsopplegg.
Det er etterspurt en medvirkningsplan. Vi jobber etter følgende plan:
· Direkte løpende dialog med aktører som har interesser innenfor selve planområdet: grunneiere, brukere av
sjøområdene, brukere av riggområder på land.
· Medvirkningsmøter for målgruppen beboere, vel, interesseforeninger m. fl. Som en del av det første
medvirkningsmøtet i høst kan det være aktuelt med en workshop, da dette er en fleksibel metodikk som er
godt egnet til medvirkning i tidlig fase i planprosesser. Opplegget er fremdeles under utarbeiding. Et nytt
medvirkningsmøte avholdes i høringsperioden, hvor det informeres om planforslaget og oppfordres til å
sende innspill/merknad til planforslaget.
· Informasjon til fagmyndigheter. Vi planlegger regionalt planforum når fagrapportene er klare og
planforslaget begynner å ta form.
Dere sitter på mye lokalkunnskap, og det er utrolig positivt at dere er engasjert i saken. Men for at
medvirkningen skal ha legitimitet må flere inkluderes, og vi lager derfor et tilgjengelig og åpent tilbud. Det
er svært uheldig om det formes en slags lukket "medvirkningsgruppe" basert på hvem som deltok i møtet 13.
juni, da gruppesammensetningen ikke er representativ for de ulike interessene ved Lakseberget. Innspillet fra
Sandvika vel ligger på bordet til ansvarlig for medvirkningsopplegget for sjøfronten og vi skal se på det i
forbindelse med opplegget vi nå skal lage.
Vi foreslår derfor å ikke avholde noe nytt møte med de samme deltakerne, men håper dere vil bli med på
medvirkningsmøter i høst.
Hilsen
Maria Buene
landskapsarkitekt/planlegger
Bærum kommune, Regulering
67 50 52 24
www.baerum.kommune.no
Besøksadresse: Eyvind Lyches vei 10, Sandvika

From: langset@skoletjenesten.no
Sent: Sunday, August 25, 2019 9:49 PM
To: Maria Eugenie Gjelseth Buene
Cc: Jona Ragnarsdottir ; Lakseberget@gmail.com ; magne@mace.no ; Ellef Ruud ;
ole.udnes@baerum.kommune.no ; terhegge@online.no ; rieber.mohn@gmail.com ;
ida_opedersen@hotmail.com ; Tiril.barland@venstre.no ; halvdanskard@gmail.com ;
kmaartma@online.no ; priya.prasath92@gmail.com ; asbj67@gmail.com ;
torbjorn.espelien@baerum.kommune.no ; wenchebergolsen@hotmail.com ; arvhen2@online.no ; aslhel@online.no ; bjarne@refsnes.as ; alfadot@hotmail.com ; eirik.boe@venstre.no ; kta@live.no ;
ole.andreas.lilloe-olsen@bondelaget.no
Subject: Re: Lakseberget - oppfølging etter møtet 13. juni
"Vi foreslår derfor å ikke avholde noe nytt møte" står det nederst i svaret nedenfor. Vi tolker det som
kommunalt språk for "Vi vil ikke holde noe nytt møte". Møtet skulle vært en oppfølging av møtet 13. juni,
og skulle handlet om hvordan man kan få istand medvirkning fra alle berørte parter – møtedeltakerne og
andre. Det har aldri vært snakk om noen "lukket medvirkningsgruppe", jfr. notatet som Magne F. Aaby
sendte 3. juli, og som fortsatt "ligger på bordet til ansvarlig for medvirkningsopplegget for sjøfronten og vi
skal se på det i forbindelse med opplegget vi nå skal lage". Vi har ingen forståelse for at oppfølgingsmøtet er
avlyst.
Siste del av vedtaket i Planutvalget 28. februar lød slik: "Inn i planprogrammet: Ved oppstart av selve
planarbeidet og høring av planen skal det inviteres til medvirkningsmøte". Det fremgår tydelig av e-posten vi
mottok 20. august at planarbeidet har begynt. Når Reguleringsetaten nå har avviklet samarbeidet med oss om
å tilrettelegge for medvirkning, krever vi at et medvirkningsmøte blir holdt snarest, i henhold til vedtaket i
Planutvalget.
Christine Munch og Torgeir Oma

