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Rammesøknad for fem hus på område 5.2., Fornebu. 
 
Langodden Vel har mottatt nabovarsel den 16. ds. To henvendelser til Bærum Kommune om utsettelse 
med tilsvarsfristen er ikke besvart. Søknaden ble styrebehandlet den 29.8.07.  Vellet er glad for at denne 
delen av området bygges ut først og har følgende foreløpige kommentarer: 
 
Anleggsatkomst. I forbindelse med grovplaneringen, opparbeidelse av GS-vei og grøntarbeider fikk 
vellene kommunens støtte for at all anleggstrafikk skulle bruke atkomst fra nord. Kommunen har også 
vært lydhør for de problemene nåværende anleggstrafikk til Grendesenteret og ledningsarbeider har 
påført et sårbart område omkring krysset Snarøyveien/Langoddveien. En rekke farlige hendelser er 
kommunen klar over.  
         Slik vellet og andre lokale organisasjoner ser det, er derfor det viktigste ved denne store 
utbygningen at det først blir etablert en anleggsatkomst fra nord. Lokalbefolkningen og brukerne kan 
ikke akseptere anleggstrafikk igjennom de sårbare idretts- og skoleområdene. På et senere tidspunkt må 
det uansett opparbeides en permanent atkomstvei fra et sted i nærheten av rundkjøringen 
”Spydkasteren”. En slik direkte, kortere anleggsatkomst fra nord vil også være en fordel for byggherre 
og utførende entreprenør. Når den nåværende midlertidige atkomsten til visningssenteret og båthavn 
fjernes i forbindelse med utbyggens første fase, kan ikke vellet akseptere at Langoddveien tas i bruk til 
fremmedparkering. Også disse to enhetene må kjøre inn fra nord. 
       Således vil vellet anmode om at rammetillatelsen inneholder en forutsetning om at anleggsvei og 
midlertidig atkomst til visningssenter og båthavn opparbeides fra nord før igangsettingstillatelse gis. 
 
Vellet støtter plasseringen av husene og mener disse er fornuftig plassert i forhold til grøntområdene – 
med to unntak:  
       D-1, rekkehus er plassert svært nær et kulturlandskap med flotte bjærketrær. B-1, byvilla er plassert 
svært nær en nyplantet parkområde. Veller ber om at disse to husene trekkes noe lenger bort fra 
vegetasjonen. Alternativt at det etableres spesielle sikringstiltak slik at vegetasjonen ikke skades under 
anleggsarbeidene. 
 
Veller mener det er viktig at grunnarbeidene, særlig for parkeringskjelleren, utføres i vinterhalvåret 
2007/2008 – før ungdomsskole og de nye idrettsanleggene i Grendesenteret tas i bruk. 
  
Dispensasjonsøknaden 
Hvis det gis dispensasjon – som i det konkrete tilfellet vellet ikke har noe i mot – må det presiseres at 
denne kun gjelder langhusene som omkranser bassenget – altså mot den delen av Langoddveien som 
ligger like inntil selve Hundsundet mot sør. En slik dispensasjon fra 15m-reglen kan ikke gis noe annet 
sted i reguleringsområdet. 
 
Vellets endelige bemerkninger til rammesøknaden vil avhenge av om Bærum Kommune mottar klage på 
Kommunestyrets vedtak 13.6.07 eller ikke. 
 
Mvh, for styret i Langodden Vel:    Kopi: Planseksjonen, Bærum kommune 
 
 
Erik Dillerud, formann 


