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Hobøl og Ski kommuner - E18 - Skaug i Hobøl - Bergerveien i Ski -
merknad til varsel om oppstart av reguleringsplan

Vi viser til brev fra Statens vegvesen, Region øst av 12.10.2012.

Formålet med reguleringsplanen i Ski kommune er å regulere en strekning på ca 1200 meter 
av ny E18 fra Østfold grense fram til kryss ved Bergerveien. Dette gir mulighet for å koble ny 
E18 direkte på dagens E18. På den måten unngår man å bygge en lengre påkobling i Hobøl. 
Det er nylig utarbeidet kommunedelplankart som viser at reguleringsformålet er i samsvar 
med kommunedelplanen.

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i 
planarbeidet.

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og 
ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 13. mai 
2011 (www.fmoa.no, under ”areal og bygg”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og 
regional planlegging” av 24.6.2011 (www.planlegging.no).

Fylkesmannens merknad
Fylkesmannen har merknader til planprosessen, fordi vi konstaterer at reguleringsforslaget er 
sendt ut på offentlig ettersyn før ny frist for å gi uttalelse til varsel om oppstart er gitt. Varsel 
om oppstart ble sendt ut før kommunedelplankart for strekningen var formelt på plass. Vi ser 
det som uheldig at Statens vegvesen har valgt en fremdrift som gjør at våre eventuelle 
merknader til varsel om oppstart ikke ville kunne følge med saken til de andre 
høringsinstansene, og våre kommentarer kunne heller ikke bli vurdert og innarbeidet i utkastet 
som er på høring. Fylkesmannen viser også til det har vært svært kort tid mellom opprinnelig 
frist for oppstart og utlegging til offentlig ettersyn, og minner om plan- og bygningslovens 
krav til høring og medvirkning.

Fylkesmannen vil vente med å gi mer konkrete merknader til vi behandler
reguleringsplanforslaget som er på offentlig ettersyn med frist i januar. Så langt viser vi til 
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tidligere uttalelser av 4.5.2012 og i møte 7.11.2012 med referat der vi har varslet at det kan bli 
fremmet innsigelser til reguleringsplanen.

Med hilsen

Morten Ingvaldsen Are Hedén
landbruksdirektør seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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