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Vi har fått forståelse av at det haster å få rammesøknaden for Oasen skole til behandling for å sikre
videre fremdrift for oppstart. Søknaden ble sendt inn i oktober. Vil rådmannen kunne prioritere å få
saken lagt frem til behandling i THU den 5.april? Dersom det ikke er mulig, bes det om en begrunnelse
for det.
Svar
Søknaden kom inn til behandling den 29.10.2021 og ble besvart med et varsel om mulig avslag den
08.12.2021. I varselet er det vist til at tiltaket ikke kan godkjennes som omsøkt. Dette fordi vi mener
tiltaket bør avklares gjennom en planprosess, spesielt da tiltaket søkes innenfor et område som allerede
er under regulering. I denne sammenheng har søker blitt anbefalt til å ta kontakt med planavdelingen.
Søknaden har samtidig vært svært mangelfull da det blant annet ikke var innsendt søknad om
dispensasjon fra kravet til regulering i kommuneplanens arealdel. I tillegg til at søknaden ikke
spesifiserte en konkret plassering og endelig størrelser for tiltaket.
I nærheten av der skolen søkes plassert er det kvikkleireområde med høy faregrad og risikoklasse 5. Det
er bedt om en beskrivelse av hva slags sikringstiltak som er tenkt gjennomført, samt utredning av
geotekniske forhold. Det er en forutsetning for godkjenning at det kan dokumenteres at tiltaket ikke
påvirker områdestabiliteten, evt. at det gjennomføres nødvendige stabiliserende tiltak.
Søknaden ble komplettert den 18.02.2022, etterfulgt av en ny komplettering den 04.03.2022. Fortsatt
manglet fullstendig geoteknisk rapport, kommunen mottok denne først 17.03.2022. Kommunen har
med andre ord først i februar/mars 2022 mottatt tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere og
behandle søknaden videre. Saken er kompleks og krever interne uttalelser, i tillegg oversendes
søknaden til Viken fylkeskommune for uttalelse. Søknaden er foreløpig ikke tilstrekkelig opplyst til å
kunne tas opp til politisk behandling. Vi tilstreber å få saken opp til behandling den 27.04.
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