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Elektronisk post 
 
 
Til:   Skytten huseierforening v/ styreleder Niels Christian Boman       
 
Fra:  Marianne Kinn, Bærum kommune, Eiendom   
 
 
Vår ref.: 18/4625-2   Arkiv:    Dato:01.03.2018  

 

Rykinn skole - avd Gommerud 

 

Det vises til post til Bærum kommune 8. februar 2018. 

 

Skytten Huseierforening etterspør informasjon om hva, når og hvordan gjennomføringen av 

ombygging / nybygging av Rykinn skole, avd Gommerud skal skje. Dette er relevante 

spørsmål fra huseierforeningen som er nærmeste nabo til Rykinn skole.  

 

Det er Bærum kommunes ønske å holde innbyggerne informert om våre byggeplaner. Når det 

gjelder informasjon om ombygging / nybygging av Rykinn skole avd Gommerud så er det 

ennå mange beslutninger som ikke er fattet. Vi har derfor ikke tilstrekkelig med informasjon 

til å kunne si noe om høyder, byggestart etc på nåværende tidspunkt. 

 

Bærum kommune utreder i dag hvilke konsepter som kan legges til grunn for utvidelse av 

kapasitet ved Rykinn skole avd Gommerud. Det utredes i hovedsak to alternativer;  

- rehabilitering av eksisterende bebyggelse med tilbygg av nødvendige lokaler, eller 

- rivning av eksisterende bebyggelse og etablering av nytt skolebygg. 

Etter utredning vil alternative konsepter bli lagt fram for politisk vurdering og 

beslutning.  Dette er planlagt før sommeren 2018. 

 

I etterkant av politisk behandling av konsept vil kommunen invitere til informasjonsmøte for 

naboer og andre interessenter. Her blir det mulig å komme med innspill av tema som listet i 

brevet fra Skytten huseierforening, slik som høyde og størrelse, byggeprosessen, 

trafikkavvikling osv. Når det gjelder byggeaktivitet iløpet av normaldøgn må kommunen 

forholde seg til Folkehelsekontorets retningslinjer se link.  

 

Berørte parter vil også ha anledning til å uttale seg i forbindelse med byggesaken. Hvis det 

skulle vise seg at det blir ett nybygg, vil dette trolig kreve ny regulering. Reguleringsplanen 

vil da bli sendt ut på offentlig høring etter førstegangsbehandling i planutvalget. Interessenter 

har i høringsperioden mulighet til å sende inn kommentarer på reguleringsforslaget. 

 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/radon-straling-stoy-luft/kommunens-retningslinjer-for-bygge--og-anleggsstoy---jan2017.pdf
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Ferdigstillelse av nytt/rehabilitert skolebygg for Rykinn skole avd Gommerud er i 

kommunens langsiktig drift og investeringsplan (LDIP) forutsatt fra skoleåret 2022/2023.  

 

Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon på dette tidspunktet, bes dere 

kontakte undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Marianne Kinn 

Avdelingsleder 

Bærum kommune, Eiendom Byggherre 

Mobil 92 69 50 88 

www.baerum.kommune.no 

 

Besøksadresse 

Kommunegården, 4. etg 
Arnold Hauklandsplass 10, 1338 Sandvika 

 
 
 
 
konstituert avdelingsleder 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

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

