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Politiets nasjonale beredskapssenter - nye støytiltak 

Vi viser til foreleggelse av statlig planforslag om etablering av politiets beredskapssenter på 

Taraldrud i Ski kommune. Området ligger i Marka og omfattes av markaloven. 

Arealplanarbeid innenfor markagrensen følger særskilte regler nedfelt i markaloven, som 

supplerer plan- og bygningsloven. Etter markaloven kreves det for det første statlig samtykke 

til oppstart av planarbeid i marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Det fremgår videre av § 6 

annet ledd at "kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller 

reguleringsplan som vedrører Marka, må stadfestes av departementet før planen får 

rettsvirkning etter plan- og bygningsloven". Klima- og miljødepartementet legger derfor til 

grunn at statlige planer ikke må stadfestes av departementet før de får rettsvirkning.  

Klima- og miljødepartementet har som ansvarlig departement for markaloven enkelte 

synspunkter på den endelige utformingen av planen. I henhold til punkt 3.5 i utkastet til 

reguleringsplanbestemmelser tillates støy fra utendørs skyting og øvelser på hverdager 

(mandag-fredag) mellom 0700 og 1900. I tillegg tillates støy fra utendørs skyting og øvelser 

mellom 1900 og 2300 en fast dag (mandag-torsdag) per måned.  

Området som blir påvirket av skytestøy omfatter nærfriluftsområde for en rekke mennesker. 

Det er derfor viktig, i tillegg til omfattende støydempingstiltak, at skytetidene i størst mulig 

grad ivaretar friluftslivsinteressene. Området er som nærfriluftsområde viktig som turområde i 

ukedagene, og det er viktig at området i størst mulig grad bevarer sin attraktivitet som 

friluftslivsområde. Det bør derfor ikke være skytestøy i området i de periodene i ukedagene 

som området har mest bruk til friluftsliv. Vi ber derfor om at reguleringsbestemmelsene kun 

åpner opp for skyting frem til klokken 1800 på hverdager. Dette innebærer at det tillates støy 

fra utendørs skyting og øvelser på hverdager mellom 0700 og 1800.  
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Side 2 
 

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med dette. 

Når det gjelder bestemmelsen om at det i tillegg tillates støy fra utendørs skyting og øvelser 

mellom 1900 og 2300 en fast dag (mandag-torsdag) per måned, har departementet ingen 

merknader til dette. Skytetidene her kan imidlertid endres til mellom 1800 og 2300. 
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