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    Dato: 13.02.2017  

Deres ref.:   
BYU: 201605324-13 
BYM: 16/25227-10 
BSN: 2016/862 

Vår ref.: 201615939-16 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Lynn Diane Rosentrater   Arkivkode: 512.1 

 
 

Politiets nasjonale beredskapssenter: uttalelse om 
utvidet planområde 
 

Det vises til brev av 19.01.2017 fra Metier AS på vegne av Justis- og beredskapsetaten 

vedrørende utvidelse av planområdet for Politiets nasjonale beredskapssenter. Byrådsavdeling for 

byutvikling har vurdert det nye kartet over planområdet. Det anses at utvidelsen av planområdet 

ikke er av prinsipiell betydning og at den ikke innebærer noen form for politiske avveininger. 

Myndighet til å avgi uttalelse i denne saken er delegert til Plan- og bygningsetaten, jf. vedlagt 

brev av 25.01.2017.  

Varsling om at planområde utvides på tre steder er forelagt berørte instanser i kommunens ytre 

apparat og mottatte uttalelser følger vedlagt. På vegne av Oslo kommune avgis uttalelse slik:  

Den foreslåtte utvidelsen av planområdet ved Taraldrud kontrollstasjon kan berøre Åslandkrysset. 

Som nevnt i vår høringsuttalelse fra desember forutsetter Oslo kommune at planområdet ikke vil 

hindre at Åslandkrysset i fremtiden kan legges til kommunegrensen Oslo-Ski. 

Hva gjelder utvidelsen i sør og vest forutsetter Oslo kommune at Oppegård og Ski ivaretar 

hensynet til friluftsliv på sine arealer, inkludert Taraldrudhytten og turløypa fra Fløisbonnveien til 

Assuren, og at de to kommunene ivaretar hensynet til biologisk mangfold. Det er ønskelig å 

opprettholde de sammenhengende naturpregete korridorene som finnes per i dag. 

Bydel Søndre Nordstrand er også opptatt av at forskrifter og lovverk som skal sørge for hensynet 

til naboer i bygge- og anleggsperioden og i driftssituasjon, som for eksempel støy og omlegging 

av stier og løyper, redegjøres for og ivaretas.  
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Kjersti Granum - enhetsleder 

Morten Wasstøl - avdelingsdirektør 

 

 

Kopi til: 

Byrådsavdeling for byutvikling, Rådhuset, 0037 OSLO, postmottak@byr.oslo.kommune.no 

Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no 

Bydel Søndre Nordstrand, Postboks 180 Holmlia, 1203 OSLO, 

postmottak@bsn.oslo.kommune.no 

 

Vedlegg: 

Bestilling av uttalelse, Byrådsavdeling for byutvikling, 25.01.2017  

Uttalelse, Bymiljøetaten, 01.02.2017 

Uttalelse, Bydel Sondre Nordstrand, 03.02.2017  
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POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD I SKI 

KOMMUNE, VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE 

 

 

Det vises til vedlagte brev av 19.01.2017 fra Metier AS på vegne av Justis- og 

beredskapsetaten. 

 

I brevet vises det til brev av 21.10.2016 om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan 

for Politiets beredskapssenter og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for ovenfor 

nevnte område. Det varsles deretter om at planområde utvides på tre steder. 

 

Byråden for byutvikling avga 06.12.2016 Oslo kommunes høringsuttalelse til saken. Den 

foreslåtte utvidelsen av planområdet punkt 1 kan berøre Åslandkrysset og bør vurderes og 

kommenteres av Oslo kommune. 

 

Det anses at utvidelsen av planområdet ikke er av prinsipiell betydning og at den ikke 

innebærer noen form for politiske avveininger. Myndighet til å avgi Oslo kommunes 

høringsuttalelse i slike saker er delegert til Plan- og bygningsetaten ved byrådens vedtak av 

13.12.2001, jf. byrådets vedtak 03.07.2001 sak 1360 og bystyrets vedtak 30.05.2001 sak 281. 

Vi ber Plan- og bygningsetaten avgi uttalelsen og sende kopi hit. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Einar Jerven Sigstad 

fung. kommunaldirektør 

Arnfinn Løvli 

spesialrådgiver 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

Vedlegg: Brev av 19.01.2017 fra Metier og vedlagte kart 
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   Dato:  01.02.2017 

Deres ref.: 201615939-

12 

Vår ref.: 16/25227-10 Saksbeh.: Synne Marie Vestmoen 

Org. enhet: Idrett og grønnstrukturplan 

Arkivkode: 512 

    

    

    

    

VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET - POLITIETS NASJONALE 

BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD I SKI 

Bymiljøetaten (BYM) viser til varsel om utvidelse. Under følger våre kommentarer. 

 

BYM forutsetter at Oppegård og Ski ivaretar hensynet til friluftsliv på sine arealer, inkludert 

Taraldrudhytten og turløypa fra Fløisbonnveien til Assuren, samt at Oppegård og Ski ivaretar 

hensynet til biologisk mangfold. 

 

BYM forventer turveibro/ lysløypebro (planfri løsning) over den kommende innkjøringsveien 

til beredskapssenteret, og E6 ved Taraldkrysset, som avtalt.  

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Monica Fleisje Synne Marie Vestmoen  

avdelingsdirektør overingeniør  

Godkjent elektronisk 

 

 

         

 

 

   

 






