Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Roar Askeland
tirsdag 26. januar 2021 13:24
Jørund Ragnhildstveit
SV: Eineåsen skole - naturkartlegging

Takk skal du ha. Da er det dette vi har og det er greit.
______________________________
Med vennlig hilsen
Roar Askeland
Bærum kommune
Regulering
Telefon: 986 17 231
Fra: Jørund Ragnhildstveit <jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no>
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 11:50
Til: Roar Askeland <roar.askeland@baerum.kommune.no>
Emne: SV: Eineåsen skole - naturkartlegging
Hei Roar
For å etterkomme innspillene fra Regulering og PLNK v/naturmangfold - landskap – grønnstruktur ble
den fagkyndige kartlegger av natur bedt om å kort vurdere om det er naturverdier som må det må tas
spesielt hensyn til innenfor arealet i syd-vestre hjørne av tomten (området med fjell i dagen). Hun har
konkludert med at det er det ikke.
Dette fremkommer så vidt jeg kan se i rapportens kap. 4.3.2 (som du også henviser til). Hun har i dette
kapitlet føyd til: «I sørvestre hjørne av planområdet/skolegården er det større flater med berg i dagen
som til dels er grunnlendt (Figur 5). Det ble ikke funnet noen interessante arter her.»

Forslagstiller v/plankonsulent har likevel lagt inn i bestemmelser og plankart at innenfor dette området
gjelder: Bevaring landskap, felt H550: § 7.1 Innenfor hensynssonen skal eksisterende terreng bevares.
Årsaken til dette er dels

 for å ta hensyn til innspillene Bærum kommune v/ Regulering og PLNK v/naturmangfold landskap – grønnstruktur har kommet med til saken.
 fordi forslagstiller (byggeprosjektet i samråd med kommunens fagansvarlig utomhus) mener at
det naturlige terrenget med sydvendte og solrike bergknauser på denne delen av tomta har fine
kvaliteter, og det er en god disponering av utearealet å bevare dette terrenget mest mulig slik
det er i dag.
Med vennlig hilsen
Jørund Ragnhildstveit
assisterende prosjektansvarlig
Bærum kommune
Tlf 93 26 12 96
Fra: Roar Askeland <roar.askeland@baerum.kommune.no>
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 10:06
Til: Jørund Ragnhildstveit <jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no>
Emne: Eineåsen skole - naturkartlegging
Hei, Jørund.
Sitter du på informasjon om hvilke konkrete endringer/vurderinger som ble gjort av den fagkyndige
kartlegger av natur med tanke på forslaget om å regulere deler av naturområdet til
byggeområde/undervisning? Er det gjort noen vurderinger ut over det som står i rapportens kap. 4.3.2?
Det er viktig at dette kommer tydelig frem siden vi ikke har tenkt å sende planforslaget på ny høring.
______________________________
Med vennlig hilsen
Roar Askeland
Bærum kommune
Regulering
Telefon: 986 17 231

