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Justis- og 
beredskapsdepartementet

Varsel om igangsetting av arbeid med statlig  
reguleringsplan og offentlig ettersyn av  
forslag til planprogram.

Regjeringen har besluttet at videre planlegging av 
Politiets nasjonale beredskapssenter skal skje på 
Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal 
samle Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, 
Bombegruppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Planarbeidet skal gjennomføres som statlig 
reguleringsplan i medhold av Plan- og bygningslovens 
§ 6-4. Dette innebærer at det er Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, 
og som fastsetter planprogram og vedtar 
reguleringsplanen. Planarbeidet vil skje i dialog med Ski 
kommune, som også vil være høringspart. Planområdet 
ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt 
tillatelse etter Markaloven til å igangsette planlegging. 

Som en del av planarbeidet skal det utarbeides 
en konsekvensutredning som belyser virkningene 
av utbyggingen for miljø og samfunn. Justis- og 
beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag 
til planprogram som trekker opp rammene for 
planarbeidet og beskriver hvilke tema som skal 
behandles i konsekvensutredningen. Planprogrammet 
gjør også rede for planprosessen med opplegg for 
informasjon og medvirkning. Forslaget til planprogram 
legges i dag ut til offentlig ettersyn og sendes på høring 
til berørte parter. Etter at merknader er innarbeidet 
vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og 
beredskapsdepartementet. 

Planprogrammet og andre relevante dokumenter er 
tilgjengelig på nettsiden: 
beredskapssenter.regjeringen.no

Det inviteres til å komme med merknader til 
reguleringsarbeidet og kommentarer og innspill til 
planprogrammet. 

Merknader og kommentarer kan senest innen 6. 
desember sendes til: 
Justis- og beredskapsdepartementet, postboks 8005 
Dep, 0030 Oslo eller epost til postmottak@jd.dep.no 

Brev eller epost merkes: Politiets nasjonale 
beredskapssenter.

I tilknytning til høringen av planprogrammet inviteres 
det til åpne informasjonsmøter:

•  Mandag den 31. oktober kl. 18.30 på Thon Hotel Ski,  
Jernbaneveien 8 

•  Onsdag den 2. november kl. 18.30 på Quality Hotel 
Mastemyr, Lienga 11

Kontaktpersoner:
Terje Johnsen, tlf: 22 24 71 33 (overordnede spørsmål 
om prosjektet)
Paul Torgersen, tlf: 99 51 54 86 (spørsmål om 
planprogrammet)

Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på  
Taraldrud i Ski
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Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter      
på Taraldrud i Ski

Varsel om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og 
offentlig ettersyn av forslag til planprogram.

Regjeringen har besluttet at videre planlegging av Politiets nasjonale   
beredskapssenter skal skje på Taraldrud i Ski kommune. Beredskapssenteret skal 
samle Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, Bombegruppen og Krise- og 
gisselforhandlertjenesten.

Planarbeidet skal gjennomføres som statlig reguleringsplan i medhold av  
Plan- og bygningslovens § 6-4. Dette innebærer at det er Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og som fastsetter  
planprogram og vedtar reguleringsplanen. Planarbeidet vil skje i dialog med Ski 
kommune, som også vil være høringspart. Planområdet ligger i Marka, og Klima- og 
miljødepartementet har gitt tillatelse etter Markaloven til å igangsette planlegging.

Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en konsekvensutredning som 
belyser virkningene av utbyggingen for miljø og samfunn. Justis- og beredskaps- 
departementet har utarbeidet et forslag til planprogram som trekker opp rammene 
for planarbeidet og beskriver hvilke tema som skal behandles i konsekvens- 
utredningen. Planprogrammet gjør også rede for planprosessen med opplegg for 
informasjon og medvirkning. Forslaget til planprogram legges i dag ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring til berørte parter. Etter at merknader er innarbeidet 
vil planprogrammet bli fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Planprogrammet og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på nettsiden: 
beredskapssenter.regjeringen.no

Det inviteres til å komme med merknader til reguleringsarbeidet    
og kommentarer og innspill til planprogrammet.

Merknader og kommentarer kan senest innen 6. desember sendes til:
Justis- og beredskapsdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo    
eller epost til postmottak@jd.dep.no

Brev eller epost merkes:        
Politiets nasjonale beredskapssenter.

I tilknytning til høringen av planprogrammet inviteres det    
til åpne informasjonsmøter:
•  Mandag den 31. oktober kl. 18.30 på Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8
•  Onsdag den 2. november kl. 18.30 på Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11

Justis- og
beredskapsdepartementet

Kontaktpersoner:
Terje Johnsen, tlf: 22 24 71 33     
(overordnede spørsmål om prosjektet)
Paul Torgersen, tlf: 99 51 54 86     
(spørsmål om planprogrammet)


