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Høring og offentlig ettersyn av forslag til statlig reguleringsplan for 
nasjonalt beredskapssenter for politiet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets 

brev av 3. mai 2017, med anmodning om at forslag til reguleringsplan med 

konsekvensutredning for politiets nasjonale beredskapssenter kan sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Vi viser samtidig til 

mottatte plandokumenter med vedlegg.   

 

Planarbeidet for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune 

gjennomføres som statlig reguleringsplan, med Justis- og beredskapsdepartementet som 

forslagsstiller, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte program for planarbeidet 7. mars 

2017, og det er departementet som fatter endelig planvedtak i saken, etter at høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget er gjennomført.  

 

Planområdet er i sin helhet lokalisert innenfor markagrensen, og høringen av 

planprogrammet viste at det er særlig interesse for problemstillinger knyttet til dette. 

Senterets virkninger for friluftsliv, landskap, vassdrag og naturverdier ble fremhevet som 

særlig viktig å utrede. I planforslaget er det innarbeidet flere tiltak for å ta hensyn til disse 

verdiene, herunder atkomsten til marka fra Oppegård. Gjennom høringen er det viktig å få 

frem synspunkter på hvordan disse hensynene vurderes å være ivaretatt, og om virkningene 

av planforslaget for beredskapssenteret anses tilfredsstillende utredet. 

 

Støy fra utendørs skyting og trening vil bli en særlig utfordring ved beredskapssenteret. Det 

er innarbeidet tiltak i planforslaget for å begrense støyutbredelsen fra anlegget, og det er 

gjennom reguleringsbestemmelser fastsatt grenseverdier som skal overholdes ved 
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nærmeste boligbebyggelse og annen støyfølsom bebyggelse. I tillegg er det gjennom 

reguleringsbestemmelser foreslått tidsbegrensninger for ulike støyende aktiviteter for å 

redusere de negative virkningene for friluftslivet. Forslag til tidsbegrensninger er utarbeidet i 

to alternativer, som i ulik grad vektlegger politiets ønsker om øvingstid mot behovet for å 

skjerme omgivelsene mot støy. Det er av særlig interesse å få synspunkter på disse 

forslagene.      

 

Når planen er vedtatt, skal den legges til grunn for videre byggesaksbehandling i Ski 

kommune. Det er derfor viktig å innhente Ski kommunes vurdering av planforslaget i forhold 

kommunens videre rolle som byggesaksmyndighet.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i fastsatt planprogram. Departementet gir derfor tilslutning til 

at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ber om at Justis- og beredskapsdepartementet forestår den 

praktiske gjennomføringen av høring og offentlig ettersyn på vegne av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Innkomne høringsuttalelser vil utgjøre et viktig grunnlag for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets behandling og endelige vedtak i saken. Det er derfor viktig at 

det i høringsperioden legges til rette for best mulig deltakelse fra sentrale høringsinstanser. 

Av hensyn til sakens særlige behov for fremdrift settes det en høringsfrist på 6 uker, i 

samsvar med minimumskravet i plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsinstansene må 

legge til grunn at uttalelser som kommer inn etter høringsfristens utløp ikke kan regne med å 

bli vurdert. 

 

Når høringsperioden er avsluttet, bes Justis- og beredskapsdepartementet oppsummere 

høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen. Deretter skal 

planforslaget oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling 

og endelig vedtak. 

 

 

Med hilsen 

 
Jan Tore Sanner 
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Kopi: 

 

Klima- og miljødepartementet 

Oppegård kommune 

Oslo kommune 

Ski kommune 
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