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Ski kommune - innsigelser til reguleringsplan for Follobanen og reguleringsplan for Ski 

stasjon  

Reguleringsplan for Follobanen og reguleringsplan for Ski stasjon er oversendt Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet til behandling ved fylkesmannens brev 23. april 2014, på 

grunn av innsigelser fra Østfoldkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 

Spydeberg og Trøgstad.      

 

Samferdselsdepartementet ba i brev 7. mai 2014, etter samråd med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, blant annet om avklaring fra de aktuelle kommunene av om det 

foreligger innsigelser som skal behandles i departementet. 

 

I brev 22. mai 2014 fra Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad 

kommuner uttales følgende om innsigelser: 

 

”Vi stadfester at det ikke foreligger noen innsigelser. Som presisert i tidligere korrespondanse, ble alle 

innsigelser på nevnte reguleringsplaner trukket skriftlig ved egne brev fra alle involverte kommuner med 

henvisning til meklingsprotokoll undertegnet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25. februar 

2013. Det har ikke på noe tidspunkt vært kommunisert at disse innsigelsene har vært ønsket opprettholdt, 

og det foreligger derfor intet grunnlagt eller behov for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å 

behandle saken som en innsigelsessak da reguleringsplanene er vedtatt uten innsigelser.” 

 

Dette er i samsvar med det som framgår av kommunenes brev 8. april 2014, som innebar at 

innsigelsene var trukket før saken ble oversendt til Kommunal- og regionaldepartementet.  

 



Side 2 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger derfor til grunn at reguleringsplanene er 

vedtatt med rettsvirkning av Ski kommune, og at det ikke er grunnlag for videre behandling i 

departementet. 
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