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Reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter - fastsettelse av planprogram  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets 
brev av 15. februar 2017, vedlagt forslag til fastsatt planprogram for Politiets nasjonale 
beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.  
 
Bakgrunn 
Planarbeidet for beredskapssenteret gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til 
plan- og bygningsloven § 6-4, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som 
planmyndighet. Planarbeidet omfattes av lovens regelverk om konsekvensutredninger. Det 
skal derfor fastsettes et planprogram som grunnlag for utarbeidelse av forslag til 
reguleringsplan. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for 
utredninger og undersøkelser, alternativer som vil bli utredet, og hvordan planprosessen skal 
gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.  
 
Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 
Forslaget til planprogram var på høring og offentlig ettersyn fra 24. oktober til 6. desember 
2016. Høringen ble gjennomført av Justis- og beredskapsdepartementet. Det kom inn 34 
høringsuttalelser til forslaget til planprogram, fra kommuner, statlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Som følge av høringen er planprogrammet 
oppdatert, og enkelte nye tema er tatt inn.  
 
I høringsperioden er det gjennomført åpne folkemøter i Ski og Oppegård, og det er etablert 
jevnlige møter med administrasjonen i de to kommune. Planprogrammet har også vært 
presentert for politisk nivå i begge kommune, og for Barn og unges kommunestyre i 
Oppegård. Det har i tillegg vært avholdt egne møter og befaringer med lokale 
interesseorganisasjoner, og det har vært gjennomført informasjonsmøter for berørte skoler og 
barnehager i nærområdet.  
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Departementets vurdering  
Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er at det har vært gjennomført en 
god prosess med høringen av planprogrammet. Dialogen som er etablert med Ski og 
Oppegård kommuner og med lokale interesseorganisasjoner er viktig for å få gode innspill til 
planarbeidet. Departementet legger til grunn at dette samarbeidet videreføres i arbeidet med 
reguleringsplanen.   
 
Høringsuttalelsene viser at det er betydelig lokal uro for lokalisering av politiets 
beredskapssenter på Taraldrud, og for aktivitetene ved et slikt senter. Dette gjelder særlig 
virkninger knyttet til støy, friluftsliv, drikkevann og naturverdier. Departementet forutsetter at 
dette er temaer som blir grundig belyst i konsekvensutredningen, og at det legges stor vekt på 
å utrede mulige avbøtende tiltak for å begrense negative virkninger for omgivelsene.  
 
Etter departementets vurdering gir planprogrammet slik det nå foreligger et tilfredsstillende 
grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplanen og konsekvensutredningen. 
Departementet forutsetter at Justis- og beredskapsdepartementets kommentarer til 
høringsuttalelsene, gitt i eget oppsummeringsnotat, følges opp i det videre plan- og 
utredningsarbeidet. Klima- og miljødepartementets krav til utredninger gitt i brev av 20. 
september 2016, som følger av at tiltaket er lokalisert i Marka, forutsettes ivaretatt i de enkelte 
temautredningene.    
 
Konklusjon 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter planprogram for Politiets nasjonale 
beredskapssenter, datert 6. februar 2017, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 tredje 
ledd og forskrift om konsekvensutredninger § 6 femte ledd.  
 
Planprogrammet bes lagt ut på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider for 
prosjektet. De som har avgitt høringsuttalelse må gjøres kjent med fastsatt planprogram.  
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