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Bærum - innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Eineåsen skole
Vi viser til deres oversendelse datert 11.02.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for Eineåsen
skole.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende
skole. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til offentlig tjenesteyting og LNF.
Fylkesm annens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima og
miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal arbeide for
at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i
kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle
krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.
Fylkesm annens innspill
Vi har vurdert varslet planarbeid ut fra nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor våre
ansvarsområder, og har ingen merknader til planarbeidet på nåværende tidspunkt.

Følgende statlige planretningslinjer ser for øvrig ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen
i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019. Vi anbefaler også
nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.
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