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Invitasjon til workshop om tema naturvernområder og buffersoner på 
Fornebu  
Kommunestyret i Bærum kommune vedtok i april 2016 at kommunedelplan 2 for Fornebu skal 
revideres med tanke på økt utnyttelse. 
I forbindelse med denne planprosessen på Fornebu, inviteres det til workshop med tema 
naturvernområder og buffersoner. Formålet med workshopen er å identifisere behovet for 
aktuelle tiltak for å redusere eventuell negativ effekt ved økt utnyttelse på Fornebu. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er medarrangør av workshopen. De representerer grunneier 
(Miljødirektoratet) og er verneområdeforvalter for de vernede områdene. Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus er i gang med å planlegge tiltak i verneområder generelt, og innspillene fra 
workshopen vil være relevant også i deres arbeid.   
 
Tidspunkt: Torsdag, 8. desember 2016 kl 12-15 
Sted: Kunnskapssenteret, Sandvika, møterom 459 i 4.etg 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterer om pågående arbeid og Bærum kommune 
orienterer om den pågående planprosessen. Etterpå setter vi oss i grupper og arbeider med 
kart og post-it-lapper, tusj mv og foreslår ulike tiltak. Til slutt tar vi en oppsummering i plenum. 
 
Bærum kommune vil i etterkant belyse og vurdere innspillenes egnethet og effekt, også ved 
hjelp av ekstern bistand. Basert på en rapport vil det anbefales tiltak i saksfremstillingen til 
revisjon av kommunedelplan 2.  
 
Invitasjonen er sendt til følgende organisasjoner:  
Bærum natur- og friluftsråd 
DNT Oslo og Akershus  
Oslofjorden friluftsråd 
Naturvernforbundet i Bærum kommune Nork ornitologisk forening 
Bærum sportsfiskere 
Oslo våtmarkssenter, avdeling Lilløyplassen 
 
I tillegg er Fornebulandet vel, Langodden vel og Snarøya vel invitert.  
 
Er det flere dere mener bør orienteres er det fint om dere gir beskjed. 
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Vi inviterer til en workshop på dagtid og håper alle har anledning til å stille. Hvis dere er 
forhindret, setter vi stor pris på å få innspill skriftlig. Det vil blir kjørt flere medvirkningsrunder i 
løpet av planprosessen, med ulike tema.  
 
Fint med tilbakemelding på om dere kommer eller ikke og antall, til 
karen.gunleiksrud@baerum.kommune.no innen onsdag 7.desember 2016. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karen K.P. Gunleiksrud 
overarkitekt 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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