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Orienteringssaker: 

 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, dagert 20.10.14 vedr. vedtak i klagesak – 
Ski kommune – Bøleråsen – Gnr 107 bnr 1 – oppføring bygg på parkeringsplass. 
(Tiltakshaver har trukket søknaden) 

 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 22.10.14 vedr. vedtak i klagesak 
vedr. enebolig med garasje - Ski kommune – Høysletta 8 C – Gnr 139 bnr 156 

 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 24.10.14 vedr. vedtak i klagesak – 
Ski kommune – Skogsnarveien. Klage reguleringsplan  
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PBU-46/14  
REGULERINGSPLAN FOR E18  I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE 
 
Forslag til vedtak:  
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt/utvidet planområde for 

reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Dette 
planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro 
datert 19.6.2014. 

 
Plan og byggesaksutvalgets behandling: 
Delt ut i møte: 
Brev fra Knut Erlend Bergan datert 05.11.14 vedr. ny uttalelse til «E18 Retvedt-Vinterbro. 
Varsel om utvidet planområde for reguleringsplanarbeid» ble også sendt på mail til 
medlemmer og varamedlemmer i Plan og byggesaksutvalget 10.11.14.  
 
Brev fra Statens vegvesen datert 06.11.14 vedr. oversendelse av ny uttalelse til E18 Retvet-
Vinterbro. 
 
Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

2. Eventuelle utvidelser utover vegvesenets forslag må vurdere i sammenheng med ny-
jord-prosjektet og i samråd med Ski kommune. 

3. Regulering av arealer til deponering av masser skal ikke medføre noe tap at dyrket 
mark. 

4. Det må være et mål å sikre at det etableres færrest mulig deponier for løsmasser i 
området. Det er tidligere vedtatt et planinitiativ for fremtidig jorddeponi på Hanakropp, 
og Ski kommune stiller krav til at dette blir sett i sammenheng med vurderingen av 
ytterligere etableringer av massedeponier.  

5. De foreslåtte utvidelsene av planområdet for E 18 er ikke ferdig utredet. Det vurderes 
som svært viktig at konsekvensene av at disse arealene benyttes til deponering av 
masser utredes nøye, før det tas endelig politisk stilling til arealbruken.   

 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Utvalgets tilleggsforslag pkt. 2, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt/utvidet planområde for 

reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Dette 
planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro 
datert 19.6.2014. 

2. Eventuelle utvidelser utover vegvesenets forslag må vurdere i sammenheng med ny-jord-
prosjektet og i samråd med Ski kommune. 

3. Regulering av arealer til deponering av masser skal ikke medføre noe tap at dyrket mark. 
4. Det må være et mål å sikre at det etableres færrest mulig deponier for løsmasser i 

området. Det er tidligere vedtatt et planinitiativ for fremtidig jorddeponi på Hanakropp, og 
Ski kommune stiller krav til at dette blir sett i sammenheng med vurderingen av ytterligere 
etableringer av massedeponier.  

5. De foreslåtte utvidelsene av planområdet for E 18 er ikke ferdig utredet. Det vurderes 
som svært viktig at konsekvensene av at disse arealene benyttes til deponering av 
masser utredes nøye, før det tas endelig politisk stilling til arealbruken. 
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PBU-47/14  
REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1. GANGSBEHANDLING OG VEDTAK 
AV PLANPROGRAM 
 
Forslag til vedtak:  
Plan- og byggesaksutvalget vedtar forslag til planprogram for regulering av turvei på 
overføringsledningen Ski - Haugbro, sist revidert 24.10.2014 etter offentlig ettersyn.  
 
Administrasjonen i Ski kommune arbeider videre med en reguleringsplan som kan fremmes 
til politisk behandling og offentlig ettersyn. 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling: 
Delt ut i møte: 
Brev fra Kråkstad og Ski Bondelag datert 14.10.14 vedr. forsinket innspill til tursti Ski – 
Haugbro  med rådmannens kommentarer ble også sendt på mail til medlemmer og 
varamedlemmer i Plan og byggesaksutvalget 11.11.14. 
 
Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte 10.11.14 ble delt ut 
i møte. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
Plan og byggesaksutvalget avviser forslag til planprogram for regulering av turvei på 
overføringsledningen Ski-Haugbro. Ski kommune avslutter arbeidet med reguleringsplan for 
nevnte turvei. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Plan og byggesaksutvalget avviser forslag til planprogram for regulering av turvei på 
overføringsledningen Ski-Haugbro. Ski kommune avslutter arbeidet med reguleringsplan for 
nevnte turvei. 
 
  
PBU-48/14  
KLAGE PÅ VEDTAK SAGSTUVEIEN 5 D - UTVIDELSE AV BOD / SETTE INN NYTT 
VINDU 
GNR/BNR 123/604 
 
Forslag til vedtak:  
Plan- og byggesaksutvalget opprettholder administrasjonens vedtak av 27.08.2014. Saken 
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling. 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling: 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Plan- og byggesaksutvalget opprettholder administrasjonens vedtak av 27.08.2014. Saken 
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling. 
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PBU-49/14  
BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2015-2018 vedtas i samsvar med 
hovedoversikter i «Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018»: 
Herunder: 

a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene 
b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 
c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i 

økonomiplanperioden  
2. Lån: 

a. Det tas opp lån i 2015 på inntil 327,1 mill. kroner til investeringsformål. 
b. Det tas opp startlån i 2015 på inntil 70 mill. kroner til videre utlån. 

Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 
3. Kommunale gebyrer fastsettes slik det frem går i vedlegg 1 til denne saken. 
4. Ski kommune innfører selvkostprinsippet for gebyr fra behandling av innsendte 

plansaker, og etablerer selvkostfond for området fra 2015. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved 

utarbeidelsen av detaljert budsjett. 
6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 

 
 
Plan og byggesaksutvalgets behandling: 
Delt ut i møte: 
Melding om vedtak fra Eldrerådets møte 10.11.14. 
Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte 10.11.14. 
 
Uttalelse: 
Utvalget tar saken til orientering 
 
Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet:  
 
Utvalget tar saken til orientering. 
 
 
Protokollen ble lest opp og godkjent i møte  
 


