
Høringsforslag av reguleringsplan 
for Eineåsen skole 
Informasjon om prosess og muligheten for å gi uttalelse

Bærum kommune regulering v/ Roar Askeland, 14.12.2020

Velkommen til digitalt 
høringsmøte 

Møtet vil starte kl. 18.30.
Vennligst slå av kamera og lyd. 



Program for møtet

1. Rammer for det digitale møtet og en presentasjonsrunde

2. Bærum kommune v/ Regulering 
Informerer om planprosessen og muligheten for å gi uttalelse

3. Bærum kommune v/ Eiendom Byggherre
Informerer om prosjektet og gjennomføringen

4. Arkitektene Astrup og Hellern
Informerer om planforslaget

5. Bærum kommune v/ Vei og trafikk
Informerer om behovet for fortau i Stian Kristensens vei

6. Åpent for spørsmål



Rammer for det digitale møtet

Det er ingen opptak av møtet. Presentasjonene vil legges ut på kommunens hjemmeside.

Standardinnstilling gjester: kamera og lyd avslått

Hvis du ønsker å si noe underveis

Alternativ 1 - skriv «?» i chaten. Så vil du få ordet.

Alternativ 2 - skriv hele spørsmålet i chaten.

I tilfelle du mister forbindelsen, gå inn på samme lenke på denne siden: 

www.baerum.kommune.no/eineasenskole

http://www.baerum.kommune.no/eineasenskole


Representanter fra kommunen og 
konsulenter

Bærum kommune Regulering – planmyndighet

Roar Askeland (saksbehandler)

Kjell Seberg (reguleringssjef)

Claudia Gheorghe (arkitekt/medhjelper)

Bærum kommune Eiendom  – byggherre/forslagsstiller

Jørund Ragnhildstveit (prosjektleder)

Bærum kommune Vei og trafikk – veimyndighet

Adnan Maric og Inger Sandviknes (representerer vei- og trafikkforvaltningen)

Arkitektene Astrup og Hellern – plankonsulent

Vilde Halvorsen og Hanne Embretsen (arealplanlegger og arkitekt)

Skoleadministrasjonen i Bærum kommune

Torleif Grendahl (spesialrådgiver)



Høring/offentlig ettersyn 27.11.2020 – 11.01.2021 
Bearbeiding av planforslaget

Merknader/ 
uttalelser

Oppstarts-
møte 

26.06.2019

Forhånds-
uttalelser og 
merknader

Utarbeiding av planforslag Vedtak

Høringsmøte
(14.12.2020)

1.-gangs-
behandling
5.11.2020



Egen nettside med informasjon om 
prosjektet, vedtak og viktige dokumenter

www.baerum.kommune.no/eineasenskole

http://www.baerum.kommune.no/eineasenskole




Når og hvordan kan jeg si min mening?

Ønsker du å gi uttalelse til planforslaget?

Send uttalelse til post@baerum.kommune.no eller via plan- og byggesaksdialogen

Frist for å svare på høringen er 11. januar 2021.

Sender du e-post, må du oppgi saksnummer 19/9437.

Har du spørsmål til planforslaget?

Saksbehandler Roar Askeland, roar.askeland@baerum.kommune.no tlf. 986 17 231

Forslagsstiller Jørund Ragnhildstveit (Bærum kommune Eiendom Byggherre), 

jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no, tlf. 932 61 296 

Plankonsulent Vilde Halvorsen (Arkitektene Astrup og Hellern), vha@aaoh.no, tlf. 984 73 020

mailto:post@baerum.kommune.no
https://geoinnsyn3.nois.no/release/#?application=BaerumGI3&guid=010d7483-18bb&layers=1016,8008&zoom=16&lat=6644525.54&lon=582788.37&params=10100000000
mailto:roar.askeland@baerum.kommune.no
mailto:jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no
mailto:vha@aaoh.no





