
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski kommune - Varsel om igangsatt statlig reguleringsplan og offentlig 

ettersyn av planprogram - Politiets nasjonale beredskapssenter - Taraldrud - 

Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Metier AS av 21.10.2016. 

 

Fylkesmannen mener at planprogrammet omtaler viktige tema som skal utredes. 

Utredningsarbeidet og avbøtende tiltak vil legge viktige premisser for det videre arbeidet.  

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Fylkesmannens merknader 

 

Kantsone langs vann og vassdrag 

Fylkesmannen minner om at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal 

opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 

planter og dyr, jf. vannressurslovens § 11. Det er Fylkesmannen som er myndighet til å gi fritak 

fra kravet om kantsone. Fysiske tiltak i vassdrag er også søknadspliktige, jf. Forskrift om fysiske 

tiltak i vassdrag § 1. Vi forventer at man i planarbeidet vurderer konsekvensene for 

naturmangfoldet etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og tar hensyn til naturmangfoldet i og langs 

vassdraget. Planavgrensningen som nå er på høring går gjennom Snipetjern. Fylkesmannen 

mener at det er viktig at konsekvensene for vassdraget utredes, men stiller spørsmål ved om det 

er hensiktsmessig å la planavgrensningen gå inn i vassdraget.  

 

Forurensning 

Det fremgår av planprogrammet at det vil foregå øvelser med våpen og eksplosiver utendørs. 

Dette vil kunne medføre utslipp av stoffer med farlige egenskaper som kan forurense grunn og 

vann. Dette forholdet er lite omtalt i planprogrammet og bør utredes i den videre prosessen. 

 

Alunskifer  

Rett sør for planområdet ligger det et stort alunskiferdeponi. Det har vært noe usikkerhet 

angående avgrensningen av deponiet rundt Taraldrudkrysset så det må utføres undersøkelser i 

forkant av byggearbeider i de områdene det er knyttet usikkerhet til. I rapport fra Bioforsk (Nr. 

7(42), 2012) er det vist historiske bilder av området samt angitt en mulig avgrensing. Dersom det 
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er forurensede masser innenfor området må det utarbeides en tiltaksplan i hht 

forurensningsforskriften Kap. 2.    

 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

Ellen Lien Morten Ingvaldsen  

seksjonssjef landbruksdirektør 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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