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Uttalelse - Detaljregulering - Eineåsen skole - Offentlig ettersyn - Bærum
kommune
Vi viser til brev datert 27.11.2020 med høring av detaljregulering for Eineåsen skole i Bærum
kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for skolebygg med seks klasseparalleller og
tilhørende uteoppholdsarealer egnet for ungdomsskole, samt nødvendig infrastruktur.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av
fylkesveg og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkeskommunen har følgende
merknader til planforslaget:
Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkeskommunen viser til at prinsippet om
universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7
nr. 4, som omhandler bestemmelser i reguleringsplaner. Vi ber om at Bærum kommune tilser
at prinsippet om universell utforming er følges opp videre i byggesaken.
Nyere tids kulturminner
Viken fylkeskommune mener det er positivt at det gamle steingjerdet blir ivaretatt gjennom
hensynsone bevaring av kulturmiljø.
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i
planområdet. For å ivareta meldeplikten etter kulturminneloven § 8 er det ønskelig at
følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter
jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8.
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På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkeskommunen at tiltaket er i samsvar med
vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer.

Vennlig hilsen
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