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Kommunalsjefen innledet med en orientering om ny organisering av tjenestested 
Miljøtekniske tjenester, se vedlagt organisasjonskart. 
 
Deretter orienterte Inger Sandviknes, avdeling Vei og trafikk, om Trafikksikker kommune. Se 
egen presentasjon til slutt i referatet. 

1 Saker fra Bærum Velforbund 

1.1 EL-Sparkesykler – generell tilnærming 

Vi opplever at el-sparkesykler i stort antall flyter på flere områder i kommunen. Det var et håp 

om at dette ville gå seg til (jf. f.eks. sak 2.1.1 i møte 20.10.2020), men flere steder står sparke-

syklene på kryss og tvers i gatebildet. Slik de er henslengt er de snublefeller for gående. Ikke 

minst eldre synes dette er utfordrende når de er ute og ferdes på offentlige områder. Dette 

bidrar i neste omgang ikke til å styrke folkehelseaspektet med å få folk vekk fra bilene og ut på 

gatene. 

Ifølge aksjonen «La oss ta fortauene tilbake» arbeides det nå for å få tatt el-sparkesykkel-

situasjonen opp til behandling i Stortinget. 

I mellomtiden, hva gjør kommunen for å rydde opp i denne lite tilfredsstillende situasjonen og 

sikre de gående? 

Svar: 

Tilbudet om el-sparkesykler skjer i et samarbeid med Ruter, som igjen har en avtale med 

Tier, leverandør av syklene. I Bærum er det med andre ord bare én aktør i det offentlige 

utleiemarkedet. Det er tett dialog mellom Bærum kommune og Tier i arbeidet med å 

lokalisere permanente parkeringsplasser. Det arbeides også for å håndtere utfordringene 

knyttet til hensatte el-sparkesykler. 

I tilbudet inngår nå også elsykler. Det gjenstår å finne gode løsninger for parkering av 

disse, da de er mer plasskrevende. Til forskjell fra Oslo kommune etableres parkerings-

soner basert på GPS-teknologi. Teknologien har i dag en unøyaktighet på ti meter, men 

dette vil bli redusert til 30 cm. Kommunen har stor tro på at dette vil bli et bra tiltak.  

Fra administrasjonens side er det Håvard Eriksen som arbeider med dette tilbudet. 

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK) får jevnlige oppdateringer på utviklingen.  

1.2 Vellenes våraksjoner – ikke lenger verdsatt som frivillig arbeid? 

Vår landssammenslutning Vellenes Fellesorganisasjon erfarer at velforeninger som gjennom-

fører våraksjoner der det brukes profesjonelle aktører i innsamlingen, ikke lenger får dette 

godkjent som frivillig innsats, jf. Lotteritilsynets regelverk for mva-kompensasjon. Mange 

kommuner ønsker at velforeninger samler inn slikt avfall kollektivt for å oppnå bedre sortering, 

en forsvarlig behandling og mindre trafikk/trafikkforurensning ved kjøring til og fra kommunale 

mottak. En del beboere har heller ikke egne transportmuligheter. VFO peker også på at slikt 
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avfall lett blir kastet i grøftekanter og skogsområder om ikke velforeningen påtar seg slike 

oppgaver. Verdien for nærmiljøet og trivsel blir derfor vesentlig også av denne grunn. 

Innsamling av slikt avfall skjer i all hovedsak av helse- og miljømessige, men også estetiske 

hensyn og til det biologiske mangfoldet.  

En konsekvens av ny fortolkning av regelverket vil kunne være avvikling av avfallsinnsamlingen. 

Hvordan stiller kommunen seg til en slik innskjerping av Lotteritilsynets regelverkstolkning? Kan 

Bærum Velforbund påregne støtte fra kommunen i argumentasjonen for at vellene fortsatt skal 

motiveres til å delta i denne dugnaden, og i tilfelle på hvilken måte? 

Svar: 

Bærum kommune er ikke kjent med problemstillingen og har ikke hatt anledning til å 

innta noe standpunkt på dette området. På generelt grunnlag bemerker administra-

sjonen at det er mange aktører som deltar i ulike former for våraksjoner i kommunen. 

1.3 Høring av saker fra Bærum kommune – Medvirkningsprosesser 

Samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og Bærum Velforbund legger til grunn at 

velforbundet og vellene skal orienteres tidlig når private eller kommunen selv iverksetter 

planarbeid. Dette er basert på krav i Plan- og bygningsloven. I Storbritannia er lovverket nå 

endret, slik at kommunene pålegges å lage planer ut fra en lokal Design Code (basert på 

forskningsrapporten Living with Beauty), ikke delegere dette til utbyggerne. Medvirknings-

prosessen starter dermed før utbyggerne lager sine planer, og først når regulerings-

bestemmelsene er vedtatt, kan utbyggerne lage sine planer. På denne måten går prosessen 

raskere når utbyggernes planlegging er basert på medvirkning, klagerunder og høringsrunder. 

Bærum kommune har også selv tatt initiativ til nye former for medvirkning i ulike prosesser som 

skal føre frem mot strategier, planer og andre politiske vedtak. Hvordan vil kommunen kunne la 

seg påvirke av hvordan det britiske lovverket vektlegger lokal medvirkning i planprosesser? 

Gode høringsprosesser er ett av elementene i forbedret medvirkningsarbeidet. I dag erfarer 

vellene at Bærum kommune til tider gir svært korte frister i saker som sendes ut på høring fra 

kommunen, og dette svekker vellenes mulighet til å gi gode høringsinnspill. Temaet har vært 

tatt opp i dialogmøter med kommunen flere ganger tidligere. Hvilke tiltak er iverksatt – 

eventuelt kan iverksettes – for å gi vellene bedre rom i høringsprosessene? 

Svar: 

Bærum kommune må forholde seg til de prosessene som er forankret i Plan- og bygnings-

loven. En diskusjon rundt økt medvirkning på dette området vil det være naturlig å løfte 

til politisk nivå (kommunestyret og formannskapet) ved rullering av kommuneplanen. 

Høringsperioden ved offentlig ettersyn av reguleringsplaner er 6-7 uker. Skulle dette være 

for kort tid er det anledning til å be om fristforlengelse innen fristen. Det vil bli innvilget. I 

sommerferien forlenges høringsperioden med 4-5 uker. Frist ved varsel om oppstart er i 

regelen ca. 30 dager. Også her kan vellene be om forlengelse. Ved detaljregulering er det 

da forslagsstiller vellene forholder seg til. 
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2 Saker fra medlemsvellene 

2.1 Kolsås Vel 

2.1.1 Planprosessen i Bærum kommune  

Hei, vi i Kolsås Vel vil gjerne spørre administrasjonen i kommunen om de kan presentere plan-

prosessen i kommunen og hvordan administrasjonen vil måle og styre i forhold til strategien og 

planen som tilslutt fremlegges.  

Kolsås Vel har nettopp gitt vellets innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen og vi synes det 

er vanskelig å forholde seg til planen slik den ble lagt ut til høring.  Det er spesifisert på nett-

stedet regjerningen.no om kommuneplanens samfunnsdel at den skal: “ta stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 

utviklingen i kommunen.” og videre “skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, 

må den gi grunnlag for konkrete prioriteringer”.  

Hvordan har administrasjonen tenkt at planen dekker disse kravene og hvordan de vil skape en 

rød trå fra visjon, strategi til handlingsplaner og tiltak på de enkelte hovedmål og delmål. Vi vil 

også gjerne høre om hvorfor FN's bærekraftsmål ble introdusert i utkastet til samfunnsdelen av 

kommuneplanen. 

Vi vil også spørre om hvordan kommunen skal administrere innbyggerinvolveringen som frem-

kommer som en viktig del av samfunnsdelen i kommuneplanen. 

Svar: 

Et behov for styrket dialog rundt utviklingen av kommuneplanen er en viktig tilbake-

melding. At planarbeidet starter med høring av planprogrammet («planen for planene») 

kan skape forvirring rundt prosessene. Temaet er omfattende, og Bærum Velforbund 

oppfordres til å ta initiativ til et møte som kan belyse sammenhengene. 

Høring av kommuneplanens samfunnsdel er nylig avsluttet, mens arealdelens hørings-

periode vil bli varslet til sommeren. Vedtak er ventet våren 2022. 

I kommunalsjefens stab er én av medarbeiderne (Kalina May Sharp-Bergersen) nå gitt et 

hovedansvar for utvikling av innbyggerdialogen. 

2.2 Vestre Løkeberg vel 

2.2.1 Fare for kvikkleireras 

Etter skredet på Gjerdrum i jula så har vi fått henvendelser fra medlemmer som er bekymret for 

skred/ ras. 

Mange av husene i vellet ligger langs Øverlandselven. På skråningen mot elven har det tidligere 

gått flere små ras, og noen litt større. Deler av Bekkeveien/ Presteveien ligger også på felter der 

det er funnet kvikkleire. 
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Har Bærum kommune planer for å ta tak i de områdene hvor det kanskje finnes slike farer? 

Svar: 

Ingen kvikkleireområder har risikoklasse høyere enn 3, etter at de områdene som lå i 

risikoklasse 4 er nedgradert etter gjennomførte tiltak (Gjerdrum lå til sammenlikning i 

risikoklasse 5). Dette innebærer at det er svært begrenset fare for leirskred.  

Det ble gjennomført en kartlegging i 2007-08 som innebar grunnboringer kombinert med 

visuelle vurderinger. Denne kartleggingen er kommunen nå i gang med å revidere, bl.a. 

ved at det gjennomføres flere grunnboringer. Tiltakene som følger av dette må en 

komme tilbake til. Avdeling Vannmiljø og forurensning disponerer nå en ressurs som er 

innleid til å jobbe bare med denne kartleggingen fram til ca. 1. august. Alle henvendelser 

fra publikum går til denne avdelingen, og områder som pekes ut blir befart og fulgt opp.  

2.3 Skui Vel 

2.3.1 Isi området 

En rekke forhold rundt Isi miljøpark og naturreservatene rundt ble påpekt under forrige møte 

20. oktober 2020.  

Isi-området representerer et nasjonalt og regionalt viktig naturområde som er godt 

dokumentert, inneholder flere naturreservater, og må vernes mot ytterligere ødeleggelse.  

Tiltak for reparasjon må settes inn, og ytterligere aktivitetsutvikling i området må for all del 

unngås for å vareta kritisk viktige naturkvaliteter. Det må sikres adgang til området for friluftsliv 

for opplevelse av kulturminner, som det er mange av i området, og verdifull natur. 

På siste møte ble en del forhold besvart av Bærum kommune. Svarene bar dog preg av 

unnvikelse, feiladressering, og manglende forpliktelse. Dette er ikke tilfredsstillende i den 

situasjonen som har utviklet seg, hvor en reguleringsprosess som skulle munne ut i forbedring, 

har endt opp i det stikk motsatte på flere områder:  

⎯ Støy og støv fra virksomhet på Isi er i dag et problem for hele Skuidalen, opp på Tandberg-

platået, og støyen høres også på Rykkinn.  

⎯ Tungtrafikken er blitt svært høy på altfor bratte veier, og barn i området er innestengt når 

skyss ikke er tilgjengelig pga farlige lokalveier.  

⎯ Naboene rammes alvorlig av forholdene, som innebærer lokal forsøpling, helsefarlig støy, 

helsefarlig støv, estetisk forurensning og tilkomstproblemer til sine eiendommer.  

⎯ I tillegg ødelegges naturvernområder. 

Forslag: 

Det foreslås å etablere en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Regulering, Vei og Trafikk, Folkehelsekontoret, og Renovasjon, samt representanter for naboer 

og Skui vel. 
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Gruppen skal møtes minst fire ganger hvert år, og det skal utarbeides konkrete og bindende 

tidsplaner for oppgradering av området i tråd med reguleringsplanens opprinnelige 

forutsetninger, og åpenbare problemområder.  

Det må sikres budsjettmessig dekning til foreslåtte tiltak. Naboene og Skui Vel utgjør en viktig 

ressurs med god kompetanse på lokalområdet, og de vet hvor skoen trykker. De skal derfor 

være en forpliktende premissleverandør for prosjektgruppens arbeid. 

Mål: 

⎯ Ta vare på naturverdiene og kulturverdiene som Isi representerer, herunder unngå videre 

industriutvikling i området. 

⎯ Sørge for akseptable levekår for naboene. 

⎯ Sørge for oppfølging av støy- og støvproblematikk, herunder entydig regelverk. 

⎯ Sørge for at det reageres mot overtredelser. 

⎯ Sørge for at området blir bedre estetisk sett, etablere evergreens-barrierer. 

⎯ Løse trafikkproblemene i området. 

⎯ Løse turfolkets behov for tilgang til Kjaglidalen. 

⎯ Adressere og løse løpende problemer. 

Spørsmål: 

Vil Bærum kommune opprette en slik prosjektgruppe, i første omgang med et mandat for de 

kommende fem år? 

Svar: 

Kommuneadministrasjonen er ikke klare for å delta i en prosjektgruppe som foreslått, 

selv om det er et prisverdig forslag. Dette er det ikke ressurser til, og ansvaret for de ulike 

områdene som ønskes dekket ligger til ulike tjenestesteder. 

Støy- og støvproblematikk knyttet til driften hos Østlandsjord ligger hos Byggesak. 

Statsforvalteren har vedtatt stopp av steinknusing, men det foreligger en dispensasjons-

søknad som nå håndteres av Byggesak. Dette må skje i tråd med bestemmelsene i Plan- 

og bygningsloven.  

Det foreligger ingen planer om å bygge om veiene i området som følge av tungtransport. 

Veiene er et resultat av reguleringen av området, der naturvernområdene på begge sider 

innebærer begrensninger. Tillatelser til Franzefoss og Østlandsjord er å anse som en 

plansak.  

Avfall rundt Isi-anlegget og sesongmessige kødannelser må håndteres av Isi gjenvinnings-

stasjon. 

Overtredelser i naturområder er meldt inn til Byggesak, som arbeider med oppfølging av 

ulovlighetene. 

Planprosesser og ulovlighetssaker går så fort de kan – her er det snakk om prioritering. 

For å kunne opprettholde en dialog med kommunen rundt Isi anbefales vellet å gjøre 

avtale om faste bilaterale møter med Isi gjenvinningsstasjon. 
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2.4 Malurtaasen Vel 

2.4.1 Trafikksituasjonen på Malurtaasen 

Malurtaasen Vel opplever utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet og tilbakemeldinger fra 

etaten. Det er lite respons etter gjentatte telefoner og e-post angående for eksempel farlige 

kryss eller utfordringer med bom. Vi har opplevd krevende situasjoner med tungtrafikk med 

anleggsmaskiner eller leveranser med lastebiler som viser lite hensyn til skolevei eller bered-

skapsbiler. Det kan virke som om slike henvendelser blir en kasteball mellom forskjellige 

avdelinger i kommunen. Dette er ikke tilfredsstillende.  

Veiene i Malurtaasen Vel er smale med mange svinger og store høydeforskjeller. Det finnes 

nesten ikke fortau i området. En god oppfølging av trafikksikkerhet er viktig for vellet. Mangel 

på oppfølging kan i verste fall føre til store konsekvenser. Det ønsker vi å unngå! 

Kan Bærum kommune foreta seg noe for å bedre trafikksikkerheten på Malurtaasen? 

Svar: 

Vei og trafikk har vært på flere befaringer i området, og det er etablert flere fartshumper 

de siste årene og plassert ut rullerende fartstavler. Vellet inviteres til å komme med 

innspill til plassering av slike, samt egnede tidspunkter.  

Kommunen vil fortsette å foreta observasjoner av trafikken, men minner om at høyre-

regelen gjelder i området, slik at det ikke kan skiltes med vikeplikt.  

Vellet oppfordres til å ta kontakt med Vei og trafikk via post@baerum.kommune.no, slik 

at det kan knyttes kontakt direkte med den ansvarlige for trafikksikkerheten i dette 

området. Husk å gi e-posten en beskrivende tittel for enklest mulig behandling. 

2.5 Østerås Vel 

Østerås Vel (org. nr. 926796615) ble reetablert mars 2021. Østerås Vel området består av 17 

sameier/borettslag med 955 leiligheter og 142-146 ene- og flermannsboliger. Et interim styre vil 

fungere frem til årsmøte i 2022. Vellet vil operere under gjeldende vedtekter av desember 1979. 

2.5.1 Tidlig medvirkning i større omreguleringer og byggeprosjekter 

Østerås Vel takker Bærum kommune for å ha sørget for reell medvirkning i saker. Vi ønsker å bli 

varslet og/eller ha tilgang til nye større prosjekter slik at vi kan samarbeide med kommunen om 

bl.a. bruk av arealer, utvikling av barnehager, skoler og seniortilbudet; samt ev. ny bygg. Et 

eksempel er Eiksveien 73; Østerås sykehjem som nå er flyttet. Det er rykter om både salg og om 

flytting av barnehage. Vi finner ingenting om saken på kommunens nettside. Fint om dere 

informerer på dette møtet om sammenhengen mellom Østerås Sykehjem og Fururabben 

Barnehage og Østerås barnehage. 

Svar: 

Informasjon til vellet i form av varsling utenom høringer og annen annonsering er svært 

krevende å administrere. Her følger kommunen Plan- og bygningslovens bestemmelser.  

mailto:post@baerum.kommune.no


Saksliste til møtet mellom Bærum Velforbund og Adm. Bærum kommune 20. april 2021 

S i d e  9 | 22 

Når det gjelder Eiksveien 73, må kommunen få komme tilbake til dette.   

2.5.2 Krysset Nordveien – Griniveien 

Eiksmarka Vel har informert oss om at trafikken har økt i Nordveien X Griniveien krysset pga. 

bl.a. stengingen Eiksveien X Griniveien. Det har oppstått en del farlige situasjoner (Budstikka 

13. mars 2021). Vi ønsker en befaring og start av en prosess for å finne løsninger som senker 

sannsynligheten for ulykker med middels til store konsekvenser. 

 

 

Svar: 

Begge disse veiene er fylkesveier. Vellet anbefales derfor å ta kontakt med Viken og 

dokumentere problemstillingen, gjerne med kopi til politikerne i fylkestinget. Hvis det ikke 

lykkes å oppnå en avtale om befaring på denne måten, vil kommunen kunne ta det opp i 

dialogmøte med Viken. Å få prioritet hos Viken er imidlertid vanskelig og krever gjerne 

arbeid på flere fronter. 

2.5.3 Modernisering av offentlige søppelkassene på Østerås 

Søppelkassene som finnes bl.a. på buss- og T-bane stasjon er overfylte til stadighet og fuglene 
henter søppel. Vi ber kommunen om modernisering av offentlige søppelkassene til større og slik 
at fugler ikke får takk i søppelet. I tillegg utstyrt med et system som varsler når de skal tømmes 
slik de har i Oslo.  

 

    
Svar: 

Dette er en sak som diskuteres, men som kommunen ikke har funnet noen løsning på. En 

ser på en mulig forbedring av oppfølging av renovasjon internt. Det er imidlertid flere 

aktører på området; avfallsdunker på holdeplasser langs fylkesvei er ansvaret til Ruter 

(Akershus KollektivTerminaler, AKT), mens tilsvarende langs kommunal vei ligger på 
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Bærum kommune. Dette er lagt til renovasjonsenheten, slik at kommunens renovasjons-

entreprenør også håndterer avfallsdunker i busskurene.  

Kommunen ser også på mulige forbedringer i formen på dunkene. 

2.5.4 Skjøtsel av skogsområder 

Vi er heldige på Østerås at vi har flere skogområder mellom blokkene som bidrar til et grønt 
preg. Vi ønsker å komme i dialog med Bærum kommune om skjøtsel av disse områdene. Hvem 
kan vi kontakte? 

Svar: 

Utgangspunktet må her være hvem som er grunneier i området. Kommunen kan ikke yte 
bistand der kommunen ikke selv er grunneier. For råd om skjøtsel av private arealer 
anbefales vellet eller grunneier å ta kontakt med arborist.  

For kommunale grøntarealer: Kommunens treforvalter (Henriette Seyffarth) og 
parkforvalter (Kristian Hagen) mottar svært mange henvendelser. Det er derfor ønskelig 
at vellet tar kontakt via post@baerum.kommune.no.  

Henvisning: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-
fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/  

2.5.5 Skader og reparasjon av fortauskanter 

Etter vinteren hvert år er det til dels større skader på fortauskanter som følge av nødvendig 
snømåking. Det blir liggende steiner ut i veien eller på fortau/gressplen som kan forårsake skade 
på fotgjengere og biler. Av og til blir disse reparert ved enkel asfaltering som ikke er videre pent. 
Vi forstår utfordringen, samtidig som at vi ønsker at Bærum kommune vurdere løsninger for å 
unngå dette og reparerer slik at det ser pent ut.  

 

     
Svar: 

Frister for reparasjon av kantstein inngår i kommunens drifts- og vedlikeholdsstandard 
(pkt. 2.4.1). 

Manglende vedlikehold meldes inn via post@baerum.kommune.no eller appen «Meld en 
feil». Rutinen er at kommunens entreprenører tar seg av større utbedringer, mens de 
mindre utbedringene utføres av kommunens egne mannskaper.  

mailto:post@baerum.kommune.no
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/
mailto:post@baerum.kommune.noa
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2.5.6 Feilparkering 

Det er økende parkering på innsiden av fortau og på rabatter. Dette er meldt til «Meld en feil», 
men det skjer ingenting. Dette avstedkommer at flere benytter seg av slike ulovlige parkeringer. 
Et eksempel er Eiksveien der det går busser flere ganger i timen i begge retninger. Eiksveien er 
en flittig brukt som skolevei til Eikeli og Eiksmarka barneskoler samt Østerås ungdomsskole og 
barnehager. Dette må ganske enkelt ryddes opp i. Vi ber administrasjonen om at «Meld en feil» 
prioriteres. 

 

       
Svar: 

Det er ønskelig at «Meld en feil» brukes til dette formålet – trafikkbetjentene mottar slike 
varsler på sine håndholdte enheter. Parkering på privat grunn vil imidlertid kommunen 
ikke kunne håndtere.  

Kjøretøyet på bildet til venstre er f.eks. ikke nødvendigvis feilparkert. En reaksjon her er 
opp til grunneier – kommunen har ikke hjemmel til å foreta seg noe. Parkeringen på 
bildet til høyre prioriteres som oftest, ved at det ilegges gebyr eller foretas borttauing. Ett 
hjul på fortauet er som kjent å regne som en feilparkering. 

2.6 Sandvika Vel 

2.6.1 Sikkerhet på Sandvika Stasjon 

Sandvika Vel har tidligere tatt opp dette problemet. Hva er status? Er det nå en avtale om 

vakttjenester på området. På kveldstid kan det være ganske ille på stasjonsområdet og buss-

holdeplassen og flere av våre medlemmer har uttrykt at de ikke føler seg trygge. Man kan se at 

det foregår åpenlys narkotika handel rundt stasjonen. Arbeider kommunen her sammen med 

politi og vaktselskap? 

Vi har tidligere fått noen svar på dette, men ønsker å følge opp. 

Svar: 

Det har vært avholdt et møte mellom alle involverte etter møtet mellom velforbundet og 
administrasjonen i oktober 2020. Nytt møte er avtalt 28. april.  

Kommunen har dessverre ikke midler til å engasjere vaktselskap til dette formålet. 
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2.6.2 Sandvika sentrum – behov for vakthold? 

Sandvika Vel har fått flere henvendelser fra beboere rundt Løkkehaven og Byparken, som 

melder om at flere av de som bruker disse, er til seanse for beboerne. Parkene skal selvfølgelig 

brukes, men høy musikk og folk som er ruset både på alkohol og narkotika, er ikke noe hyggelig 

bymiljø. Hvordan er vaktholdet på disse stedene?  

Svar: 

Se pkt. 2.6.1. 

2.6.3 Trafikk i Sandvika – Claude Monets alle 

Vi har tidligere vært i kontakt med kommunen vedrørende sikkerhets tiltak - bilkjøring i Claude 

Monets alle. I svarbrev fra kommunen 22.08.20 (20/176005/ASMA) fikk vi opplyst at det ville bli 

satt i gang tiltak før vinteren. Hva er status her? 

I tillegg skulle Vei og trafikk se på mulighetene for enveiskjøring i CM alle. Hva er status her? 

Hvilke planer er det lager for sikkerheten i byggeperioden? Hvilke veier vil bli stengt helt eller 

delvis? 

Svar: 

Saken har vært på høring, og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur (MIK) har besluttet 
gjennomføring av en pilot på enveiskjøring med en varighet på ett år. Det vil ikke være 
aktuelt å fjerne parkeringsplasser, med unntak av mindre justeringer.  

Det vises elles til positiv omtale i dagens utgave av Budstikka (20. april).  

2.6.4 Kadettangen – Kalvøya 

Hvilke planer har kommunen for sikkerhet på Kadettangen fremover? Da tenker vi både på 

badevakter og vektere på dag- og kveldstid. Samme gjelder for Kalvøya. Blir det noe form for 

vakthold om våren/sommeren? 

Svar: 

Det ble gjennomført ekstra vakthold på gjestebrygga (Elvepromenaden) og Kadettangen i 
2020, i tillegg til bidrag fra ungdomstjenesten og noe innleie av Røde Kors. Det er for 
2021 inngått avtale med Securitas med opptrappingsplan mot fellesferien – på dag, kveld 
og natt. Kommunen har besluttet å avstå fra å etablere en badevaktordning.  

På Kalvøya fornyer kommunen årlig avtale med Ingolf Kristiansen. Securitas har også tatt 
streifrunder på øya. Det er ellers ambisjoner om å få forbedret avfallshåndteringen på 
Kalvøya.  

2.6.5 Fotgjengere i Hamangrundkjøringen 

Hvis det er mulig, så hadde det vært veldig bra å sende saken om fotgjengere i Hamang-

rundkjøringen, kostnadseffektivt!, inn til denne høringen. Angår oss selv om det ligger utenfor 

vårt område. Hva synes dere? Jeg er så sint og lei meg over at fotgjengere og syklister ofres på 

denne måten fordi det er økonomisk billig. Fotgjengerne betaler prisen med en utrivelig og farlig 
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jobbreise. Hva mener kommunen med fine ord som å tilrettelegge for myke trafikanter når de 

gjør det motsatte? 

Svar: 

Kommunen har sett på mulighetene for planfri kryssing av veien, men dette ville bli svært 

kostbart pga. infrastruktur som allerede ligger i bakken her. Kryssing vil derfor måtte skje 

i plan. Området vil etter hvert få mer bypreg, krysset er ikke ferdig og alle gang-

forbindelser er ikke på plass. Det vises til plan for området. 

2.7 Østre Grav Vel 

2.7.1 Fjerne/erstatte gamle stolper 

Vi i Østre Grav Vel ønsker svar på hvordan man skal gå frem for å fjerne/erstatte gamle stolper 

til elektrisitet og telefon. 

De er ikke pene, og ledninger går på kryss og tvers over veiene. 

 

Enkelte steder er det elektriske lagt i bakken, og på stolpene henger det nå (midt på) kabler til 

internett o.l. som for øvrig også burde vært gravd ned. 

Rette person i kommunen kan gjerne kontakte Torleiv Ranheim, torleran@online.no ;  

tlf.: 906 01 303 for en befaring. 

Svar: 

Kommunen mottar mange henvendelser av denne typen. Nedgraving samordnes i 

Bærum kommune gjennom verktøyet KGrav, og kommunen har forsøkt å tvinge alle 

infrastruktureiere til å være med og legge kabler i grøft, uten å få gjennomslag for dette. 

Ledninger og stolper er netteiernes ansvar og kontakt bør i tilfelle opprettes med disse 

selskapene. 

mailto:torleran@online.no
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2.8 Høvik Vel 

2.8.1 Takstsone 1 for hele Bærum  

Høvik vel har ved tidligere anledninger tatt opp det urimelige forholdet at takstsone 2 begynner 

ved Høvik stasjon på jernbanen. T-banen har ikke slik oppdeling, men den har én sone frem til 

Kolsås. Arbeidet med ny E18 begynte i 2020 og arbeidene vil åpenbart påvirke trafikken på den 

nåværende E18 i det meste av anleggsperiode på 6 år. Det vil være tvingende nødvendig å gi 

pendlere og reisende mellom Bærum og Oslo et imperativ til å benytte offentlig transport når 

det er mulig og spesielt jernbanen som ligger langs hovedferdselsåren til hovedstaden. Da 

forslaget ble evaluert ved forrige anledning, fant man at Akershus ville få en ekstra utgift på 

NOK 35 M årlig, hvilket er beskjedent i forhold til den gevinsten man ville få ved at flere 

benyttet offentlig transport. Høvik vel er klar over at saken hører under Region Viken, men 

administrasjonen kan forberede en sak for politisk behandling og anmodning om handling til 

regionen. Det er i stor grad Bærum og dets innbyggere som blir skadelidende for en stadig 

utvidelse av rushtiden, forsinkelser og forurensning. 

Svar: 

Spørsmålet om takstsone 1 har vært oppe flere ganger og er tatt opp med Ruter. Ingen 

har så langt villet ta regningen for en slik endring – her måtte Bærum kommune i tilfelle 

ta kostnaden selv eller fordele den ut på fellesskapet. Én takstsone er ikke nødvendigvis 

den strategien som blir valgt for å nå nullvekstmålet i kommunens klimastrategi.  

Vellet/velforbundet anbefales å løfte denne saken til møte med formannskapet. 

2.8.2 Den reviderte utvikling av et nytt Høvik sentrum når E18 er lagt i tunell  

Det foreligger i dag tre alternative løsninger for et nytt Høvik sentrum der de tre samarbeidende 

vel, Høvik, Høvik verk og Fagerstrand engasjerte siv. ark. Niels Torp til å utarbeide et av disse. 

Statens veivesen har overlatt hovedansvaret for utforming og reguleringen av det nye sentrum 

til Bærum kommune. Den opprinnelige reguleringsplanen krever en optimalisering og 

detaljering av planen for et nytt sentrum. Det er nå viktig at dette arbeidet kommer i gang slik at 

man ikke kommer i tidsnød og at prosessen inkluderer alle de gode krefter som var med å 

utvikle alternativet. Det er nå vi har dette tidsvinduet slik at grunnlaget for et godt Høvik 

sentrum for de neste 50 til 100 år kan utvikles. 

Svar: 

Dette ligger hos Områdeutvikling hos reguleringssjefen. Kommunen fokuserer nå på å få i 

gang selve tunnelarbeidene, i og med at arbeidene på overflaten skal gå i gang først i 

2024-25. Arbeidet med regulering på Høvik vil bli tatt tak i mot slutten av 2021 og pågå i 

2022.  

Merk: Snoveien er ikke en del av områdeplanen og vil bli håndtert separat.  
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2.9 Bekkestua Vel 

Bærum Velforbund er kjent med at det har vært en viss utvikling i nedenstående sak etter at 

denne henvendelsen fra Bekkestua Vel ble formulert, og ber om status i saken. 

2.9.1 Matvognen midt i Bekkestua sentrum 

På vegne av Forum Bekkestua, som består av nabo vellene til Bekkestua, sender vi en sterk 

utfordring til formannskapet om å fjerne den malplasserte matvognen foran Samson, Baker 

Hansen, og rett over gaten en Sushi matsted. 

31.januar 2021 sendte Forum Bekkestua en anmodning til vår kontakt person i kommunen, 

Espen Longem, men vi venter fremdeles på svar: 

Hei Espen Valdal Longem. 

Du er oppnevnt som kontaktperson mellom Bærum kommune og Forum Bekkestua, som består 

av vellene Furubakken Vel, Presterud Vel, Egne Hjem Vel , Ringstabekk Vel og Bekkestua Vel. Vi 

er samlet om følgende anmodning til kommunen, at matvognen fjernes. 

Få vekk dette grusomt stygge og upassende uhyre midt i hjertet av Bekkestua. 

Hva skal vi med en MATVOGN her hvor det er så mange kafeer som er åpne nesten døgnet rundt 

-til og med to stk akkurat der hvor vognen står. Vi kan ikke skjønne den kan ha noe lønnsomhet - 

med mindre den har gratis parkering?? 

Hvis Bekkestua virkelig trenger en slik vogn så får kommunen finne en diskré plass. Og hvis 

bygningsarbeiderne trenger noe som likner middag, så selger alle de store butikkene, kafeene og 

restaurantene utmerket “take away”. 

Dette utrykker de mange henvendelser til vellene fra fastboende Bekkestua familier, som synes 

vognen er til besvær og helt upassende. Det er trangt nok som det er i den eneste "myke" 

svingen som inneholder en sårt tiltrengt lekeplass, to uteserveringer, beplanting og gangvei til 

viktige service bygninger. 

Dessuten vil vi tro at arkitekten som tegnet denne fortaus buen river seg i håret over at buen 

brytes av en stasjonær, svært ordinær vogn på hjul. 

Hvis det er slik at dette fortauet skal fungere som torg, så fungerer torg på den måten at man 

kommer med sine varer om morgenen, for så å tømme torget om ettermiddagen. Denne 

matvognen åpner ikke for salg før nærmere lunsj tid, men blir stående hele døgnet i månedsvis. 

Denne plassen er ment for folk - til å bevege seg, stoppe opp og prate, leke eller bare gå 

langsomt over - uten å måtte forholde seg til bøtter, ledning, menyskilt og en svært ordinær 

vogn. 

Hva slags avtale har den med kommunen? Få den bort fra der den har stått altfor lenge! 

Svar: 

Matvognen står lovlig plassert etter gitt tillatelse. Til orientering har Bærum kommunes 

saksbehandler fått opplyst at eier ønsker å skifte ut vognen med en annen type.  
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2.10 Voll Vel 

Voll Vel set stor pris på den dialogen velforeningane har med administrasjon og folkevalde. 

Dette er verdfullt for lokalt velarbeid og for nærmiljøet.  

2.10.1 Dumping av hageavfall i naturområder.  

Skilting og informasjon. 

Vi sender vår takk til Bærum kommune for at det er satt opp skilt i fleire områder.  

Det har effekt. 

Vellet har mottatt ønske om fleire punkt, der det i fleire år har blitt kasta hageavfall. Området vi 

har fått melding om er ved: 

⎯ Hesteskoen, ned mot Lysakerelva 

⎯ Voll terrasse. 

Sjå bildet med markering.  

 

 

Svar: 

Mange steder som brukes til dumping av hageavfall er godt innarbeidet i nabolagene. I 

det aktuelle området er det nylig sendt brev til 40 husstander i Voll terrasse med 

påpekning av forbud mot dumping.  

Kommunen utfordrer velforbundet til å informere sine medlemsvel om de biologiske 

utfordringene knyttet til dumping av hageavfall, gjerne med henvisning til informasjon på 



Saksliste til møtet mellom Bærum Velforbund og Adm. Bærum kommune 20. april 2021 

S i d e  17 | 22 

kommunens nettsider. Henvisning: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-

kultur-og-fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/hageavfall/  

2.10.2 Innsamling av hageavfall.  

Voll Vel organiserer to årlege aksjonar for innsamling av avfall. Om våren er det innhenting av 

hageavfall ved innkjørsel til alle eigedomar. I oktober har vi innsamling av både hageavfall og 

anna kildesortere avfall på Øvrevoll Galopp. På denne måten sparer vi miljøet for transport av 

over 100 000 kilo kvart år.  

I mange år hadde også Bærum kommune ei tilsvarande ordning på utvalde områder. Dette var 

eit populært tiltak. Det var organisert av ei eldsjel i kommunens administrasjon. Ordninga vart 

lagt ned med grunngjeving at folk kunne køyre dette til Isi sjølv. Det var minst tre 

innsamlingspunkt i Bærum: Øvervoll Galopp, Ramstad skole og Høvik(?) 

Voll vel vil oppfordre Bærum kommune om å ta opp att den gode ordninga med punktvis 

innhenting av hageavfall.  

Velforeningane kan i mange høve hjelpe til med å koordinere samarbeid med grannar som ikkje 

har høvleg transport.  

Tabell: Voll Vel - oversikt over mengder avfall innsamla i regi av vellet. 

 

 

Svar: 

Det foreligger ingen planer om å gjenopprette lokale punkter for innsamling av 

hageavfall. Når det gjelder andre typer avfall, er imidlertid planen å lansere mobile 

returstasjoner i løpet av sommeren. Disse vil ambulere i hele kommunen.  

2.10.3 Vollsveien - fartsdempande tiltak - trafikksikkerhet 

Voll Vel har tatt opp dette temaet ved fleire høve.  

Vi prøver igjen. Vi ber administrasjonen i Bærum kommune om hjelp til å få til ein kombinasjon 

av farts-reduserande tiltak som vil gi betre sikkerhet og bidra til betring av bomiljøet. 

Det er gjort tilsvarande tiltak lenger oppe i Vollsveien mot Eiksmarka, og det er gjort tilsvarande 

tiltak i t.d. Nadderudveien. 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/hageavfall/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/grontomrader-natur-og-skjotsel/hageavfall/
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Vi ber kommunen legg press på Viken fylkeskommune Samferdsel og be om nye vurderingar 

langs Vollsveien.  

Konkrete tiltak:  

⎯ tydelegere fartsmåling (fartsmålingstavle i Vollsveien v/Lindebergveien er ute av drift) 

⎯ opphøgd gangfelt ved Tverrveien 

⎯ radar-måling 

⎯ nye fartmålingar. Vi legg ved målingar frå august 2015, som er siste måling i regi av Asker og 

Bærum trafikksikkerhetsforening. 

Frå eit av medlemmene i vellet har vi hatt dialog over tid og han har gitt løyve til å sitere:  

"Jeg har nå hatt hjemmekontor siden 12 mars (2020). I tillegg til å jobbe får jeg jo også god 

anledning til å følge med på trafikken utenfor. Jeg syns det er veldig trist å observere den høye 

farten mange har.  

Verst er det om kvelden, da holder enkelte biler opp mot 100 km/ t (antagelse) i et område der 

det er max. 50km. I hovedsak skjer det i retning Eiksmarka. De kommer ut av rundkjøringen, der 

gamle 7-eleven var, og så trykkes det på gassen. I tillegg til at dette er farlig, så er det også 

støyende for oss som bor her.  

Mine nærmeste naboer med små barn har flyttet, til dels for trafikk og fare. Jeg vurderer det 

samme. Noe som er synd når jeg ellers trives her, men trafikken er veldig plagsom. Det er liten 

eller ingen respekt for fartsgrensen.  

Jeg kom over artikkelen nedenfor, som gjelder tilsvarende problemer, men da på Tjøme. Her fikk 

beboerne politiet til å stille opp og foreta fartsmåling. Som det står i teksten nedenfor 

«resultatet var nedslående». Dette er omtrent som uttalelsen Asker og Bærum 

trafikksikkerhetsforening skrev i sin rapport fra 2015 da de hadde målt hastigheter opp mot 100 

km/ t på denne strekningen ( rundkjøringen ved gamle 7-eleven og opp mot der Lindebergveien 

går ut i Vollsveien. 

Jeg skulle veldig gjerne ønsket at det ble gjort tiltak fra Statens vegvesen/ Bærum kommune sin 

side, slik at vi fikk redusert farten. Tror eneste måten å få gjort dette på er med fartsdumper 

(som øverst i Vollsveien) og eller fotoboks. Farten i dag på strekningen virker kanskje høyere enn 

i 2015, dvs. det er flere som passerer i høy hastighet (paradoksalt, de fleste bor sannsynligvis i 

nærmiljøet her, og er med på å ødelegge for sine naboer med støy og farefull høy hastighet). 

Statens vegvesen/ Bærum kommune ville ikke trengt å bruke mye tid på observere farten før de 

ville forstått problemet. For øvrig, den tavlen som viser «din fart» som står øverst på strekningen 

har liten effekt, den burde i det minste bli flyttet ned 300-400m.  

Jeg skulle veldig gjerne ønsket at Voll Vel kan hjelpe til slik at noe blir gjort nå. 

Hilsen 

Karl-Erik Slinning 

Vollsveien 82b 

Svar: 
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Kommunen vil rette en henvendelse til Viken om Vollsveien på grunnlag av denne 

situasjonsbeskrivelsen. 

2.11 Tanum Vel 

2.11.1 Økt bruk av Tanum som rekreasjonsområde gir trafikale- og 

adkomstutfordringer.  

Det kommer betydelige bolig-utbygginger på Vøyenenga, Franzefoss, Bjørnegård, Slependen, 

Sandvika og Billingstad. Alle vil ha bruk for kortreist friluftsliv, adgang til marka uten bruk av bil, 

og dette trenger en omfattende plan for nennsom tilrettelegging samtidig som jordvern og 

kulturminner bevares. 

Vestmarksetra, nå også med skiskytteranlegg, vil bli det naturlige utfartsstedet for de fleste i 

vekstområdene som er nevnt, og det vil gi kraftig trafikkøkning på Tanum. Spesielt deler av 

Billingstadveien (se eget punkt nedenfor) og Vestmarkveien fra Sopelimkroken til Vestmarksetra 

er dårlig rustet for en slik økning. Sistnevnte veistrekning er smal, svingete og uten turvei, fortau 

eller gang/sykkelvei. Vi er kun kjent med at det er planlagt gang/sykkelvei for den siste etappen 

fra Kattås til Vestmarksetra 

Vårt spørsmål til administrativ ledelse: 

Hva tenker Bærum kommune å gjøre for å legge til rette for den sterkt økende befolkningen 

rundt Tanum? 

Hvordan tenker kommunen dette skal skje? Når skal Bærum kommune ta stilling til forslaget om 

allmenn tilgang og bruk av Østre Jong til dette formålet? Hva med sikkerheten for gående og 

syklende på strekningene uten gang/sykkelvei, spesielt strekningene av Vestmarkveien og 

Billingstadveien hvor dette ikke finnes i dag? 

Foreligger det tidfestede planer for utbedring av de omtalte veistrekningene inklusiv 

gang/sykkelvei, og når er det realistisk at dette vil kunne skje? 

Hvor langt har prosjekteringen av gang/sykkelveien mellom Kattås og Vestmarksetra kommet, 

og når anslåes ferdigstillelse? 

Svar: 

Gang- og sykkelveien slutter i dag i Sopelimkroken. Det har vært arbeidet med å kart-

legge mulighetene for videre gang-/sykkelvei evt. turvei/ridesti fram til Kattås. Et forslag 

blir lagt ut på høring snarlig. Videre arbeider kommunen med reguleringsplan fra Kattås 

til Franskleiv (turvei med ridesti). 

I tillegg til dette har Asker og Bærum vannverk hatt en sak på høring knyttet til 

planarbeidet i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg.  
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2.11.2 Trafikksituasjonen i Billingstadveien mellom Vestmarkveien i Bærum og 

Skustadgata i Asker 

Veistrekningen er svært farlig for alle som ferdes der, spesielt for gående, som knapt nok tør å 

bruke nedre del mellom Stokkerveien i Bærum og Skustadgata i Asker. Veistrekningen er uten 

gang - og/eller sykkelvei, veibredden er smal og sikten er stedvis dårlig. Med unntak av en 

fartsdemper /fotgjengerfelt ved krysset Stokkerveien /Staverhagen i Bærum, er det ingen 

fartshindrende tiltak. Hele veistrekningen har fartsgrense 40 km/t, men fartsmåling foretatt av 

Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening avdekket de høyeste fartsoverskridelsene i 

foreningens historie. Høyeste hastighet var på godt over 100 km/t og fartsnivået lå på 60 km/t, 

dvs. 20 km/t over fartsgrensen, som er den høyeste overskridelsen trafikksikkerhetsforeningen 

kunne huske.  

Veistrekningen har hatt en svært stor økning i trafikk av både bilister, syklende og 

rulleskibrukere fordi veien benyttes 

⎯ Som en av 2 hovedveier til Vestmarksetra, det nærmeste utfartsstedet for nye store 

befolkningsøkninger på Billingstad/Vestre Billingstad 

⎯ av bilister som snarvei i rushtrafikken over til Sandvika eller Vøyenenga via Tanum kirke,  

⎯ av sykkelforeninger/rulleskibrukere (yndet treningsområde pga. kupert terreng og 

innfallsport til Tanumplatået og Vestmarksetra) 

⎯ av gående fra søndre Tanum til nærbutikk og jernbanestasjon på Billingstad 

Tanum Vel har tilskrevet Asker og Bærum kommuner flere ganger, men ble viderebefordret til 

fylket /Vegvesenet, som igjen adresserte henvendelsen tilbake til kommunene. Saken har vært 

bredt omtalt som førstesideoppslag og som leder i Budstikka, og først da det skjedde, fikk vi 

endelig svar på henvendelsene våre. 

Plutselig, uten at Tanum Vel, som pådriver ble informert, ble det i fjor høst gjort utbedringer på 

veistrekningen, ved at den rasfarlige skrenten på oversiden ble sikret med bolter og 

sprøytebetong, og det ble satt opp autovern mot den stuplignende skrenten på nedsiden. Begge 

deler var viktige sikringstiltak mot rasfare og fallskade for gående og kjørende. Men 

konsekvensen av tiltakene er også at selve ferdselsbredden for gående har blitt smalere, og 

mange beboere har klaget over at de føler seg enda mer utrygge som fotgjengere. Det er  

Våre spørsmål til administrativ ledelse: 

Er det planlagt gang/sykkelvei/fortau og/eller fartsreduserende tiltak der i neste omgang, og i 

tilfelle når? 

Er det Bærum kommune (og i dette tilfelle også Asker kommune) som initierer tiltak innen 

kommunegrensen, eller er det Viken Fylke/Vegvesenet som kan gjøre dette på eget initiativ på 

fylkesveiene? 

Bør ikke vi, som velforening, som har tatt opp og belyst en viktig sak i vårt område, bli informert 

når det blir besluttet gjennomført tiltak fra kommune eller fylkeskommune i tilknytning til 

dette? 
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Svar: 

Det er krevende å få laget eget gang-/sykkelfelt på strekningen. Det har vært 

kommunikasjon og møter om saken, og denne ligger nå hos Viken. Kommunen erfarer 

imidlertid at det kan være krevende å få prioritet. Å opprette dialog med fylkespolitikere 

som kan tale lokalbefolkningens sak kan være et mulig pressmiddel. Dette har tidligere 

vist seg å være effektivt. 

2.11.3 Manglende svar på høringsinnspill videreformidlet av Bærum kommune 

Tanum Vel leverte et høringsinnspill 19.6.2018 til Bærum kommune under overskriften: “Fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 2019 – 2022 i Bærum”  (se vedlegg) 

Dette var et prosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet overfor kommunene, og som den 

enkelte kommune behandlet videre. Tanum Vel la ned mye arbeid i å fremme tiltak for vårt 

velområde, i håp om å motta økonomisk støtte for gjennomføringen. 

Vi har dessverre ikke mottatt slik støtte, men enda verre: Vi har ikke fått en eneste reaksjon på 

innspillet vårt. Dette må sies å være overraskende og skuffende. 

Vårt spørsmål til administrativ ledelse: 

Har Kunnskapsdepartementet tildelt midler til Bærum kommune i denne saken? I tilfelle, er 

disse midlene tildelt videre til andre velforeninger eller lag? 

Burde ikke alle som har lagt arbeid i å foreslå tiltak også få svar om eventuelle avslag, eller om 

prosjektet er avlyst/utsatt? (Dette gjaldt jo for perioden 2019 -2022, og da haster det jo veldig 

for tiltak innen denne perioden.) 

Svar: 

Det aktuelle prosjektet er omtalt i en politisk sak ("Tanum Vel søker om midler til 

anleggsplan […]"), og kommunen beklager at vellet ikke har fått direkte tilbakemelding 

om utfallet. Innspillene anses ikke å være konkrete nok – alle er heller ikke relevante for 

denne planen. Vellet anbefales å søke igjen ved hovedrullering. Oppstart av plan-

prosessen knyttet til revidert anleggsplan vil være i juni 2021, med innspill høsten 2021 

og en politisk sak som er planlagt fremmet i juni 2022. Innspill må være godt forberedt, 

med planlegging av konkrete tiltak, for at midler skal kunne bevilges. Merk at dette 

gjelder områdene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

Kommunen har tett kontakt med Bærum Natur- og friluftsråd og Bærum Idrettsråd på 

dette området. 



 

 


