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Videre samarbeid om politiets nasjonale beredskapssenter
Vi takker for et konstruktivt møte i Oppegård rådhus 22. august. Møtet la grunnlaget for et
fruktbart samarbeid om etablering av beredskapssenteret og et godt naboskap mellom senteret og
kommunen.
Oppegård kommune er fornøyd med at den endelige reguleringsplanen tar høyde for de
utfordringene som er knyttet til støyende aktiviteter fra anlegget, gjennom fastsatte krav til
støynivåer og støytiltak. Vi har nå en ramme for maksimal støy fra anlegget, men mener fortsatt at
det er mulig å gjøre mer og forventer at dette vurderes løpende i videre arbeid med senteret.
Som nevnt i møtet, er det viktig at friluftsområdene også kan brukes aktivt framover. Det må
tilrettelegges for en bruk som harmoniserer med beredskapssenterets aktiviteter. Det er også
avgjørende for Oppegård at staten ikke åpner for flere store etableringer i Marka, som
trailerparkering. Oppegård inviterer til et samarbeid om nærområdene rundt beredskapssenteret.
Det er blant annet viktig å fullføre det pågående arbeidet med lysløypenettet mellom Oslo,
Oppegård og Ski.
Informasjon til berørte innbyggere er svært viktig og vi vil derfor be om at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet snarest mulig sender ut skriftlig informasjon, til alle berørte
innbyggere, om fastsettelsen av reguleringsplan og hva dette betyr i praksis. Oppegård kommune
kan om ønskelig bidra i arbeidet med å utforme denne informasjonen, da vi er godt kjent med
hvilke problemstillinger lokalbefolkningen har vært og er opptatt.
Utover å informere om reguleringsplanvedtaket så mener vi det er særlig to tiltak som vil kunne ha
god effekt. Det ene er om Politiet selv kan informere om sin planlagte virksomhet på senteret
direkte til publikum. En måte å gjøre det på kan være å stille med en stands i Kolbotn sentrum på
noen annonserte tidspunkt slik at de som ønsker kan få stille spørsmål. I etterkant av møte har vi
også hatt dialog med aksjonsgruppen Stopp Støyen, hvor de har en ide om at et videointervju med
representanter for politiet. For å få gode svar ville alle spørsmålene bli levert på forhånd.
Aksjonsgruppen på sin side er villig til å bruke sine kanaler til å spre informasjonen. Vi synes dette
virker som en god ide og bidrar gjerne til realisering av dette.
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Det andre tiltaket er knyttet de akustiske beregningene. Ettersom dette ikke er noen eksakt
vitenskap og for å minimere usikkerheten rundt disse, er det ønskelig at departementet bestiller en
uavhengig kontroll av de akustiske beregningene.
Oppegård kommune ønsker videre dialog om alle de forhold som er tatt opp i dette brev, og stiller
gjerne på kort varsel dersom det kan bidra til å realisere noen av de forhold vi nå peker på.

Med vennlig hilsen

Thomas Sjøvold
Ordfører
Dokumentet er elektronisk signert

