
Oppdatert: 05.11.2018

Skjema for oppstartsmøte (anmodning og referat) 
  Jf. PBL § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

Planområdets adresse: 

Denne siden fylles ut av kommunen. 

Etter gjennomført oppstartsmøte vil dokument meddeles Plan- og byggesaksutvalget. Referatet vil følge

plansaken ved varsel om oppstart. 

OPPSUMMERING, inkl. TEMA OG KONKLUSJONER DET BLE ENIGHET OM 

Dato forespørsel mottatt 
Møtested 

Møtedato 

Kommunens vurdering av om 
kravet til fagkyndighet i pbl § 12-3 
fjerde ledd er oppfylt 

☐ Oppfylt

☐ Ikke oppfylt

Punkter som gjenstår å avklare, 
før innsending av planforslag til 
førstegangsbehandling aksepteres 

Vesentlige punkter det er uenighet 
om 

For større reguleringsplaner og 
planer som er i strid med 
kommuneplan bør forslaget bringes 
inn for regionalt planforum 

☐ Bringes inn for regionalt planforum

☐ Bringes ikke inn for regionalt planforum

Administrativ beslutning 

☐ Anbefaler oppstart av planarbeid

☐ Planinitiativet stoppes (avvises) etter § 12-8 andre ledd.

Beslutningen sendes Plan- og byggesaksutvalget som referatsak.

Tidsfrist for oversending av 
møtereferat 

Tidsfrist for oversending av 
supplerende punkter 

Forslagstillers krav om politisk 
behandling, dersom planinitiativet 
stoppes administrativt 

☐ Forslagstiller krever spørsmålet forelagt Plan- og byggesaksutvalget for
avgjørelse (foreleggsmyndighet), jf. § 12-8 første og andre ledd.

Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtet.

Neste møtedato for PBU, for
referatsak / avgjørelse 

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Forslagstiller redegjør for planinitiativet (beskriver så langt som nødvendig) ved å fylle ut alle punktene
under som er markert med *. I tillegg skal det utformes egen stedsanalyse, se pkt. 3 og 4. 

I oppstartsmøtet gjennomgås dokumentet og kommunen fyller inn de hvite feltene. 

Se Ski kommunes Planpakke for ytterligere informasjon. Dersom informasjon ikke er oppgitt eller har
mangler, vil det være grunnlag for å ikke avtale oppstartsmøte. 

*Tildelt møtedato i invitasjon til oppstartsmøte:

*Det ønskes oppstartsmøte for følgende
plantype:

☐ Detaljregulering

☐ Endring av reguleringsplan

☐ Områderegulering

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

Saksnummer Plan-ID
*Forslagsstiller

Navn/firma 

Kontaktperson 

Adresse 

Telefon 

E-post

*Plankonsulent

Navn/firma 

Kontaktperson 

Adresse 

Telefon 

E-post

*Faktura adresse

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Organisasjonsnummer 

Kommunens kontaktperson 

*Møtedeltakere

*Forslagsstiller

*Plankonsulent

*Andre

Referent 

Fraværende 

*2. OPPLYSNINGER OM PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD

Navn på område 

Eiendom(mer) (gnr./bnr.) 

Eiendomsadresse(r) 
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Gjeldende plan (Plan-ID)

Gjeldende reguleringsformål 

Eksisterende arealbruk 

Er forslagsstiller eier av området? ☐ Ja ☐ Nei ☐ Delvis

Er noen av grensene usikre og krever ny 
oppmåling? 

☐ Ja ☐ Nei ☐ Må vurderes nærmere

Kjenner dere til eiendomsforhold som kan 
være til hinder for gjennomføring av plan? 

☐ Ja ☐ Nei

Forslag til ev. revidert planavgrensning etter 
innspill i oppstartsmøtet sendes til 

kommunen for godkjenning før varsel om 
oppstart 

☐ Ja ☐ Nei

Planavgrensningen bør også avklares med 
Statens vegvesen før varsel om oppstart. 

☐ Ja ☐ Nei

3. BESKRIVELSE AV PLANINITIATIVET

(Se også Ski kommunes Planpakke)

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet og redegjøre for: 

*Følgende dokumenter med tittel må 
vedlegges anmodning om 
oppstartsmøte: 
 Kart med ønsket planavgrensning og 

planskisse
 Stedsanalyse
 Enkle snitt og skisser av den 

planlagte bebyggelsen
 Ev. dersom deler av planinitiativet er 

omtalt i et eget dokument og/eller 
inkluderer ytterligere illustrasjoner, 
ønskes tittel på disse dokumentene.

Vedlegg 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

*Forslag til plannavn 
(Vegnavn/ lokalt stedsnavn) 

*Formålet med planen 

Kommunens merknader: 
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*Planlagt bebyggelse, anlegg og andre 
tiltak (basert på resultatet av 
stedsanalysen)

Kommunens merknader: 

*Utbyggingsvolum og byggehøyde (basert på resultatet av stedsanalysen)
Bygningstypologi 

Bruksareal på planlagt bebyggelse (m²) 

Utnyttelsesgrad 

Byggehøyde(r) 

Antall boenheter/arbeidsplasser 

Ev. 

Kommunens merknader: 

*Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Kommunens merknader: 
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*Forholdet til kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Kommunens merknader: 

*Vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

Kommunens merknader: 

*Hvordan samfunnssikkerhet skal 
ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

Kommunens merknader: 
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*Hvilke berørte offentlige organer og 
andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

Kommunens merknader: 

*Prosesser for samarbeid og medvirkning 
fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Veiledning: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledn
inger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-
og-medvirkning/14-medvirkning-i-
planprosessen.html?id=613887 

☐ Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeid ved

varselbrev og annonse i minst en avis

☐ Kommunen legger ut annonse på kommunens nettside

og planinnsyn

☐ Forslagsstiller arrangerer åpent informasjonsmøte

☐ Barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av

felles uterom og lekeplasser, og også medvirke til
utformingen. (Det avtales mellom forslagsstiller og 
kommunen om metode for medvirkning.) 

Kommentar: 

Foreløpig vurdering for fremdrift

Innlevering av planforslag: 

Førstegangsbehandling: 

Er det enighet om fremdriftsplan for 
planarbeidet? 

☐ Ja ☐ Nei

Er det behov for dialogmøter med 
kommunen underveis? 

☐ Ja ☐ Nei

Er det hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak etter 
plan- og bygningsloven § 12-15? 

☐ Ja ☐ Nei

Kommunen skal bidra med: 

☐ Utredningsarbeid

☐ Oppmåling/geodata

☐ Medvirkningsopplegg

☐ Veiledning

☐ Annet

Kommunens merknader: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
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*Utløser planen krav om
konsekvensutredning etter pbl. § 4-2 og
forskrift om KU?

*Hvordan vil kravene i tilfelle kunne bli
ivaretatt?

Veiledning: 
 DSB: veileder for ROS-analyse
 LOVDATA: Forskrift om

konsekvensutredninger

Ja ☐    Nei ☐     Må avklares nærmere ☐ 

Begrunnelse: 

☐ Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.

☐ Det er enighet om utarbeidelse av planprogram.

Kommunens merknader: 

4. VURDERING AV STEDSANALYSEN
(Se Ski kommunes Planpakke for mer informasjon om stedsanalyser)

På bakgrunn av utarbeidet stedsanalyse skal planinitiativet redegjøre for:

*Planområdet og om planarbeidet vil få
virkninger utenfor planområdet

Kommunens merknader: 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854


7 

*Tiltakets virkning på, og tilpasning til, 
landskap og omgivelser 

Kommunens merknader: 

5. UTBYGGINGSAVTALE

*Ønskes det inngått utbyggingsavtale som del av planprosessen? 

Ja ☐    Nei ☐     Må avklares nærmere ☐ 

Kommunens merknader: 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Rekkefølgebestemmelser som er aktuelle på oppstartstidspunktet. Det tas forbehold om at det under
planarbeidet kan vise seg å være flere aktuelle rekkefølgebestemmelser.

Aktuelle rekkefølgekrav: 

☐ Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp)

☐ Godkjent utomhusplan

☐ Leke- og møteplasser

☐ Kjøreveg

☐ Gang- og sykkelveg/fortau/gangareal/gatetun

☐ Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg

☐ Vann- og avløpsnett

☐ Høyspentledninger

☐ Renovasjon

☐ Annet:

Kommunens merknader: 


	Uten navn

	Oppfylt Ikke oppfyltPunkter som gjenstår å avklare fçr innsending av planforslag til fçrstegangsbehandling aksepteres: 
	Oppfylt Ikke oppfyltVesentlige punkter det er uenighet om: 
	Anbefaler oppstart av planarbeid Planinitiativet stoppes avvises etter  128 andre ledd Beslutningen sendes Planog miljøutvalget som referatsakTidsfrist for oversending av mçtereferat: 
	Anbefaler oppstart av planarbeid Planinitiativet stoppes avvises etter  128 andre ledd Beslutningen sendes Planog miljøutvalget som referatsakTidsfrist for oversending av supplerende punkter: 
	Forslagstiller krever spçrsmålet forelagt Planog miljçutvalget for avgjçrelse foreleggsmyndighet jf  128 fçrste og andre ledd Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtetNeste møtedato for PMU for referatsak  avgjçrelse: 
	Ønsket møtedato Minimum 14 dager fra dags dato: 
	RL NR: 
	RL NR_2: 
	Navnfirma: Ski Sentrum Utvikling AS (co/ Stor-Oslo Eiendom AS)
	Kontaktperson: Carl Henrik Graff
	Adresse: Kirkegata 17, 0153 Oslo
	Telefon: 975 12 042
	Epost: Carl.Henrik@soeiendom.no
	Navnfirma_2: Aart/ SJ architects AS 
	Kontaktperson_2: Jørgen Biørn
	Adresse_2: Bryggegata 7, 0250 Oslo
	Telefon_2: 906 41 799
	Epost_2: jobi@aart.dk
	Navn: Ski Sentrum Utvikling 3 AS
	Adresse_3: c/o Stor-Oslo Eiendom AS, Postboks 606
	Postnummer: 0106 Oslo
	Organisasjonsnummer: 919 405 937
	Kommunens kontaktperson: Annette Mohr
	Forslagsstiller_2: Ski Sentrum Utvikling AS v/ Carl Henrik Graff
	Plankonsulent_2: Aart / SJ architects AS v/ Jørgen Biørn
	Andre: Bjørn Sederholm, Kjersti Gram Andersen, Ozrenko Gacic, Erik Hovden, Kristine Sand
	Referent: Annette Mohr
	Fraværende: 
	Navn på område: Ski Sentrum Syd (kvartal (S12, S13, S14)
	Eiendommer gnrbnr: 134/18, 134/17, 134/137, 134/194, m.fl.
	Eiendomsadresser: Jernbaneveien 12-14AB-16-18ABC, Sanderveien 2-4, Åsenveien 1-3-7, Sentrumsveien.
	Gjeldende plan RL NR: Områdeplan for Ski sentrum, planid 201310
	Gjeldende reguleringsformål: Sentrumsformål, gatetun, infrastruktursone, gjennomføringssone - felles planlegging 
	Eksisterende arealbruk: Bolig og næring
	1: Kart med ønsket planavgrensning
	2: Snitt av eksisterende og ny bebyggelse
	3: Eiendomskart
	4: Komplett stedsanalyse
	5: Presentasjon av konkurranseforslag
	6: 
	8: 
	9: 
	10Forslag til plannavn Vegnavn lokalt stedsnavn: Ski Sentrum Syd (kvartal S12, S13, S14)
	10Formålet med planen: Aart/ SJ architects AS har vunnet en konkurranse som del av et parallelloppdrag i regi av Ski Sentrum Utvikling AS (heretter SSU). Konkurransen ble gjennomført høsten 2018. For oppdragsgiver SSU utarbeider Aart/ SJ architects forslag til detaljregulering.Formålet med planen er å legge til grunn for gode boligarealer med utadrettet næring (herunder forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting) i første etasje. Det legges også til rette for stedvis næring oppover i etasjene. Planen søker å tilføre urbane og bymessige kvaliteter som ytterligere styrker og vitaliserer Ski sentrum. Planen legger opp til gode møteplasser og uterom av både offentlig og halvprivat karakter. Det etableres virksomhet på gateplan, med stedstilpasset næring. Det vil være god interaksjon mellom bebyggelse og bygulv. Sentrumsveien vil fungere som en tydelig hovedgate mellom Rådhustorget og de nyoppførte boligene. Prosjektet legger til grunn høye miljøambisjoner og lokal håndtering og integrering av overvann.  Prosjektet innebærer en økning i arealutnyttelse i forhold til eksisterende situasjon som vil gi ca 650-700 nye boliger i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. Det nye bygulvet vil forbinde planområdet med eksisterende sentrumsområder, og integrere og videreutvikle sentrum av Ski på en naturlig og fremtidsrettet måte.
	Kommunens merknaderRow1: Plannavn: Foreslås endret til Detaljregulering for feltområdene S12, S13, S14 i Ski sentrum.Handel og næring:Kommunen har planer om å utarbeide en handelsanalyse som vil kartlegge hvor mye næring og hvilken type næring det vil være behov for i Ski sentrum. Vi kan allerede si ved dette tidspunktet at hoveddelen av bygningsmassen mot Jernbaneveien og muligens hele S14 kvartalet bør vies til næringsformål av ulike slag grunnet at det blir berørt av støy (ligger i rød støysone). Forhold til områdeplanen for Ski sentrum:Vei:Jernbaneveien (GT18) skal være detaljregulert. 20m bredde.Planavgrensning må samsvare med veibredder i sentrumsplanen. Vegglivet i formålsgrensen.I sentrumsplanen skal det sikres noe kulturtilbud i tillegg til handel, boliger og arbeidsplassintensive virksomheter. Dette kunne med fordel blitt plassert i S14 i tilknytning til torget.Intensjonen i prosjektets utforming bør styrke hovedforbindelsene gjennom planområde med ulike funksjoner som kan skape byliv i Ski sentrum og dra folk ut av Ski Storsenter. Hver forbindelse kan ha ulik karakter. I forhold til det som har blitt skissert ser vi for oss at de viktigste forbindelsene gjennom planområdet blir; 1) en diagonal forbindelse mellom Ski stasjon og småhusbebyggelsen sør-øst for planområdet, 2) Sentrumsveien, som forbinder Rådhusplassen/Nedre torg med det nye torget, 3) en tverrforbindelse i den nordlige delen av planområdet og 4) en tverrforbindelse i sør i tilknytning til torget. (Se illustrasjon). Flere forbindelser enn det vil virke mot sin hensikt om å skape byliv i de planlagte offentlige gatene.Vi synes plasseringen av torget i slutten av Sentrumsveien fungerer bra. Parken som er skissert i S12 kan med fordel ta større plass. Ski sentrum mangler gode store grøntarealer til opphold og lek.Hensynssone H810_7 – Krav om utarbeidelse av en samlet detaljreguleringsplan:Detaljreguleringsplanen skal minimum sikre følgende forhold:- Transformasjon av eksisterende områder til et kompakt byområde med blanding av handel, kultur, boliger og arbeidsplassintensive virksomheter.- Utforme området som del av det sentrale handelsstrøket i Ski, og med gode forbindelser til Ski storsenter.- Behov og mulighet for innpassing av barnehage.Vi har konkludert internt at det vil være nødvendig å innplassere en barnehage i S12 for å dekke behovet utbyggingen av S12, S13 og S14 vil utløse. Det må i første omgang kun sikres at det avsettes et egnet areal til barnehage i reguleringsplanen.  En barnehage her vil også attrahere i sterkere grad barnefamilier til å bosette seg her og skape det ønskelige bylivet i Ski sentrum. Vi har vurdert at det er plass til en 4-avdelings barnehage med tilhørende uteareal på 2,5 daa. Vi ser for oss at det kan best plasseres i 1. etasje (evt. også med en 2. etasje) i en del av bygningsmassen som ligger sør-vest i S12 slik at utearealene til barnehagen får gleden av formiddagssolen. (Se illustrasjon)
	Planlagt bebyggelse anlegg og andre tiltak: Det planlegges bebyggelse med sentrumsformål (bolig og forretning/bevertning/tjenesteyting/kontor) med tilhørende anlegg, herunder gang- og sykkelvei, torgarealer, parkarealer og parkeringskjeller. Bygningsvolumene har ulike uttrykk og høyder for å skape mer dynamikk og variasjon i bybildet. Bygningstypologien varierer mellom lamellbebyggelse, terrasserte lameller og punkthus. 
	Kommunens merknaderRow1_2: Bokvaliteter og uteoppholdsarealer:Det kan være enda større variasjon og dynamikk i form av farger, høyder og uttrykk. Ski sentrum oppleves som trist og kjedelig idag. Dette område kan med fordel skille seg enda mere ut som den nye bydelen i Ski sentrum.Det er viktig at alle boliger har gode lysforhold og at evt. balkonger plasseres mot indre byrom orientert sørvest el. sørøst. Gode fellesuteoppholdsarealer. Offentlig rom er ikke en del av minste uteoppholdsareal. 20% av BRA av boligen. 75% på bakkeplan.
	Bygningstypologi: Lameller, terrasselameller, punkthus, karréer
	Bruksareal på planlagt bebyggelse m²: Regulert BRA = 70 000 m2 (bolig- og næringsareal). I tillegg kommer areal under bakken. 
	Utnyttelsesgrad: TU = 250 - 300 %
	Byggehçyder: 3-8 etasjer
	Antall boenheterarbeidsplasser: Ca. 650-700 leiligheter
	Ev: 
	Kommunens merknaderRow1_3: Høyder og utnyttelsesgrad:Høyder skal forholde seg til rammer satt i områdeplan for Ski sentrum som en øvre grense. I det videre arbeidet med prosjektet, studeres samlete virkninger av nye bygningsvolumer.  Det må i tillegg vurderes opp mot høydene til omkringliggende bebyggelse, byrom og gater og dens kvalitet, karakter og hierarki. Høyder mot byrommene, særlig mot tilgrensende gater, er viktige strukturerende elementer og må studeres nøye. Sol og skyggediagrammet må også vise sen vår/sommertid. Det må tas spesiell hensyn til hva slags påvirkning de nye høydene vil ha for småhusbebyggelsen sør-øst for planområdet. Området ovenfor planområde har en del verneverdige bygninger og områdets karakter og kvaliteter bør studeres i sammenheng med planforslaget.
	Funksjonell og miljømessig kvalitet: Området er i dag preget av lite sammenhengende bebyggelse og blandede formål. Det finnes noe grøntområder i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse, men dette er ikke spesielt opparbeidet eller tilpasset variert bruk. Det er store områder avsatt til parkering i tilknytning til næring.Forslaget legger opp til tettere bebyggelse og høyere arealutnyttelse enn i eksisterende situasjon. Det søkes å integrere ny bebyggelse godt mot eksisterende bolig- og næringsbebyggelse, og det vektlegges å skape gode forbindelser og en mer helhetlig sammenheng i Ski sentrum. Selve boligbebyggelsen vil bestå av leiligheter med variasjon i størrelse og planløsning.Det legges opp til flere lekeplasser med variert utforming.Planforslaget legger til grunn en god og integrert løsning for håndtering av logistikk, renovasjon og annen teknisk infrastruktur. Overvannshåndteringen vil integreres og implementeres som en viktig del av bymiljøet. Det vil utredes etablering av felles energiløsninger. Det er intensjoner om miljøsertifisering for både bolig og næring.Det tenkes å legge til rette for urbant landbruk på deler av takflatene for å øke biologisk mangfold og gi beboere et grønnere bomiljø. Det er høyt ambisjonsnivå for blågrønn faktor i tråd med retningen i overordnede planer.Tiltaket utføres iht. lover og forskrifter om universell utforming og tilgjengelighet for alle.
	Kommunens merknaderRow1_4: Trafikk og atkomst:• Sanderveien tenkes bygd ut etappevis. • Må koordineres med de som utarbeider reguleringsplanen for Sanderveien med tanke på inn- og utkjøring fra GT17. Arbeidet med utforming av geometrien/teknisk plan pågår (Tiltakshaver: BEE AS, Reguleringsarkitekt: Link arkitektur) Boligsosiale hensyn:• Kommunen vurderer om det skal lages en avtale slik at kommunen kan ha muligheten til forkjøpsrett av en liten prosentandel av boligandelen til å løse boligsosiale hensyn. • Kommunen skal kartlegge behovet for andre typer botilbud i tilknytning til Ski sentrum.Overvannshåndtering:• Vise flomveier – Jernbaneveien, Sanderveien og Sentrumsveien.Universell utforming:• Det er ikke trinnfri atkomst i Åsenveien i dag.• Tilgrensende arealer som Åsenveien bør sikres trinnfri atkomst til området og kan med fordel sikres i planbestemmelser hvis ikke dette området også tas med i planavgrensningen.
	Forholdet til kommuneplan eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående planarbeid: Planforslaget er i tråd med overordnede føringer i gjeldende områderegulering for Ski sentrum. Forslaget utfordrer tillatt høyde for felt S12, samt fordelingen av bolig/næring. Vurderingen av MUA er basert på offentlig tilgjengelig/private arealer innenfor tiltakshavers byggeområder. Prosjektet legger opp til at deler av felt S12 skal av settes til offentlig tilgjengelig areal (ny gågate), dette under forutsetning at dette arealet kan regnes inn som MUA areal for boligene.Overordnede føringer:- Kommuneplan 2011-2022, vedtatt 22.06.2011Kommuneplanen vektlegger en bymessig utvikling av Ski. Overordnet mål for byutviklingen er at Ski skal attraktiv og levende by for nåværende og kommende beboere, og at Ski skal fortsette sin posisjonering som regionsenter og kollektivt knutepunkt. - Områdeplan Ski sentrum, vedtatt 11.05.2016Planen legger til rette for fremtidig utbygging på både eksisterende og nye byggeområder, etablering av ny infrastruktur, bygater, og grøntstruktur og torgfunksjoner. Planen vektlegger bymessig utvikling i Ski sentrum, i lys av Follobanen og redusert reisetid til Oslo sentrum. - Regional plan for areal og transportplanlegging i Oslo og Akershus, 2015 - Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune, vedtatt 18.12.2014- Veiledning til miljøprogram og miljøoppfølgingsprogram i Ski sentrum, vedtatt 05.04.2017- Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum, vedtatt 02.05.2018- Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 - mål og strategier- Regional plan handel, service og senterstruktur, 1999. retningslinje om kjøpesenterstopp- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)- Retningslinje for behandling av luftforurensing i arealplanlegging (T-1520)- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  - Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
	Kommunens merknaderRow1_5: Høyder skal forholde seg til rammer satt i områdeplan for Ski sentrum som en øvre grense. I det videre arbeidet med prosjektet, studeres samlete virkninger av nye bygningsvolumer.  Det må i tillegg vurderes opp mot høydene til omkringliggende bebyggelse, byrom og gater og dens kvalitet, karakter og hierarki. Høyder mot byrommene, særlig mot tilgrensende gater, er viktige strukturerende elementer og må studeres nøye. Sol og skyggediagrammet må også vise sen vår/sommertid. Det må tas spesiell hensyn til hva slags påvirkning de nye høydene vil ha for småhusbebyggelsen sør-øst for planområdet. Området ovenfor planområde har en del verneverdige bygninger og områdets karakter og kvaliteter bør studeres i sammenheng med planforslaget.Den foreslåtte "ny gågate" med handel på hver side tenker vi ikke er bærekraftig med tanke på at sentrumsplanen har utpekt Jernbaneveien som fremtidig handelsgate. Vi har vurdert også at dette blir ingen trivelig uteoppholdsareal når proporsjonene mellom bygningshøyde og bredden på gaten tilsier at dette blir et trangt og mørkt allée. 
	Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Naboer i øst kan påvirkes av tiltaket som følge av økt utnyttelse iht områdereguleringen.Barn og unges interesser berøres positivt ved at Plassen og Torget er offentlig tilgjengelige områder som inviterer til lek og rekreasjon. Det er også avsatt arealer til lekeplass for beboerne. I dag er det ingen områder avsatt til barn innenfor eller i umiddelbar tilknytning til planområdet. Friluftsliv berøres positivt ved at det legges opp til møteplasser og gater som åpner for mer varig opphold og rekreasjon. Planforslaget anses å gi positive virkninger til eksisterende næring som følge av flere beboere i området.
	Kommunens merknaderRow1_6: 
	Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet: Som en del av planforslaget vil det utarbeides en ROS-analyse, jf. plan- og bygningsloven §4-3. ROS-analysen følger som en del av planforslaget og vil være tilgjengelig ved offentlig ettersyn. Analysen vil utarbeides i tråd med Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, januar 2017). 
	Kommunens merknaderRow1_7: 
	Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart: Følgende skal alltid varsles iht. Ski kommunes planpakke:- Fylkesmannen i Oslo og Akershus- Akershus Fylkeskommune- Bane Nor, region øst- Kommunal- og moderniseringsdepartementet- NVE, region øst- NVE hovedkontor- Statens vegvesen, region øst- Relevante kabelfirmaer- Naboer - Follo brannvesen- Follo fjernvarme AS- Follo Næringsråd- Follo Ren IKs
	Kommunens merknaderRow1_8: Adresseliste kan bestilles fra saksbehandler i forkant av varslingen. 
	Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeid ved varselbrev og annonse i minst en avis Kommunen legger ut annonse på kommunens nettside og planinnsyn Forslagsstiller arrangerer åpent informasjonsmçte Barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av felles uterom og lekeplasser og også medvirke til utformingen Det avtales mellom forslagsstiller og kommunen om metode for medvirkning KommentarProsesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter grunneiere festere naboer og andre berørte Veiledning httpwwwregjeringennonbdepklddokveiledn inger2011reguleringsplanveileder1oppstart ogmedvirkning14medvirkningi planprosessenhtmlid613887: Behovet for medvirkning vurderes og avklares i dialog med Ski kommune. Viktig at all materiale sendes saksbehandler for kontroll i forkant av varslingen. 
	Innlevering av planforslag: Antatt innsendelse av utkast 14.06.2019
	Fçrstegangsbehandling: Høsten 2019
	Utredningsarbeid Oppmålinggeodata Medvirkningsopplegg Veiledning Annet: Dialog med eksterne grunneiere. 
	Kommunens merknaderRow1_9: 
	Ja Nei Må avklares nærmere BegrunnelseUtløser planen krav om konsekvensutredning etter pbl  42 og forskrift om KU Hvordan vil kravene i tilfelle kunne bli ivaretatt Veiledning  DSB veileder for ROSanalyse  LOVDATA Forskrift om konsekvensutredninger: Fagkyndig plankonsulent har gjennomført en vurdering av Forskrift om konsekvensutredning med tilhørende vedlegg (FOR-2017-06-21-854). I denne sammenhengen er også Områderegulering Ski sentrum gjennomgått (Rambøll for Ski kommune - 2015-01-16). Aktuelle temaer vurderes til å være tilfredsstillende konsekvensutredet i overordnet plan, og en ny KU anses ikke å være nødvendig for planarbeidet. Komplett vurdering av forskrift om KU er vedlagt anmodningen.
	Forslag til planprogram sendes på hçring parallelt med varsel om oppstart Det er enighet om utarbeidelse av planprogram Kommunens merknaderRow1: Området er i stor grad allerede bebygd. I de gjenværende grøntelementene er det ikke registrert naturtyper eller arter av verdi. Det er heller ikke registrert forekomster av fremmede arter i området og potensialet for forekomster som har unngått å bli registrert er svært lav. Gitt at føringer i områdeplanbestemmelsene og i Funksjons- og designplanen følges, vil en utbygging her ikke ha noen negativ effekt for naturmangfoldet. Om  uteoppholdsarealene utformes på en god måte med variert beplanting, overvann som rekreasjon og opphold for biologisk mangfold og annen tilrettelegging for spesielt pollinerende insekter vil prosjektet ha en positiv effekt for miljø og samfunn i Ski sentrum.
	Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: Ski sentrum er i dag preget av mye biltrafikk og harde flater og mangel på gangforbindelser. De ulike bygningstypene og formålene (senter, bolig, annen næring) har potensiale for nye forbindelser og strukturer. Sentrum kan tidvis oppleves som oppstykket og har muligheter for en økt urbanisering.Det er mangel på grønt- og rekreasjonsområder. Noe av bebyggelsen har aktive fasader og publikumsrettede, men dette avtar raskt så fort man beveger seg litt vekk fra sentrum. Deler av dagens bebyggelse henvender seg i liten grad til gatene. Ny bebyggelse på rundt 3-8 etasjer harmonerer godt med bebyggelsen tilhørende Ski storsenter. Det legges opp til gater og uterom som vil knytte øvrige deler av sentrum godt sammen med planområdet, og det søkes å lage forbindelser som gjør Ski sentrum mer helhetlig. Planområdet vurderes å gi positive ringvirkninger for Ski sentrum.
	Kommunens merknaderRow1_10: Høyder og utnyttelsesgrad:Høyder skal forholde seg til rammer satt i Områdeplan for Ski sentrum. I det videre arbeidet med planforslaget må det studeres den samlete virkningen av nye bygningsvolumer. Det må i tillegg vurderes opp mot høydene til omkringliggende bebyggelse, byrom og gater og dens kvalitet, karakter og hierarki. Høyder mot byrommene, særlig mot tilgrensende gater, er viktige strukturerende elementer og må studeres nøye. Sol og skyggediagrammet må også vise sen vår/sommertid. Det må tas spesiell hensyn til hva slags påvirkning de nye høydene vil ha for småhusbebyggelsen sør-øst for planområdet. Området ovenfor planområde har en del verneverdige bygninger og områdets karakter og kvaliteter bør studeres i sammenheng med planforslaget.
	Tiltakets virkning på og tilpasning til landskap og omgivelser: Planforslaget anses å ha liten virkning på landskapet, men vil endre bildet av høyder og bidra til en urbanisering. Dette vil bidra til å forsterke Skis relasjon til andre sammenlignbare byer på østlandet. Forslaget er i tråd med overordnede føringer og visjoner om å videreutvikle Ski sentrum. Tiltaket harmonerer godt med øvrig senter-/sentrumsbebyggelse og tilgrensende boligbebyggelse. 
	Kommunens merknaderRow1_11: Det er likevel viktig å ivareta Skis karakter og attraktivitet som småby, og gi en god alternativ til storby Oslo med andre kvaliteter og tilbud som man ikke finner der.
	Kommunens merknaderRow1_12: • Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse og anlegg skal alle tilgrensende felles infrastrukturtiltak: Gater (o_GT 1 - 17 og fylkesveier: o_V1 - 17, torg o_ Torg 1, 8, 9 og 10) og parkområder (o_ Park 2, 3, 5 og 7) være sikret etablert.• Utarbeidelse av en modell for utbyggingsavtaler (bidrag til infrastruktur i Ski sentrum) pågår. • Uavhengig av modellen vil det være hensiktsmessig at det inngås en forhandling om utbyggingsavtale i løpet av planprosessen. 
	Aktuelle rekkefølgekrav Godkjente tekniske planer vei vann og avlçp Godkjent utomhusplan Lekeog mçteplasser Kjçreveg Gangog sykkelvegfortaugangarealgatetun Utbyggingutbedring av kommunaltekniske anlegg Vannog avlçpsnett Hçyspentledninger Renovasjon Annet: 
	Kommunens merknaderRow1_13: §8.1 Generelle rekkefølgekrav:Nye områder kan ikke tas i bruk før følgende forhold av betydning for utbyggingsformålet er etablert:• Tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg og energiforsyning• Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet• Opparbeidede arealer for uteopphold og lek• Trafikksikker adkomst for kjørende, syklister, bevegelseshemmede og fotgjengere• Tilfredsstillende skjerming mot støy• Tilfredsstillende løsninger for håndtering av overvann§8.4 Fylkesveier• Fylkesgatene skal være detaljregulert før detaljregulering for tilliggende kvartal vedtas. • Før det gis igangsettingstillatelse for bygging innenfor delområder som omfattes av rekkefølgekrav knyttet til fylkesgate, skal teknisk plan (byggeplan) være godkjent av Statens vegvesen, og gjennomføringsavtale for infrastrukturtiltakene være inngått.• Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse og anlegg skal alle tilgrensende felles infrastrukturtiltak: Gater (o_GT 1 - 17 og fylkesveier: o_V1 - 17, torg o_ Torg 1, 8, 9 og 10) og parkområder (o_ Park 2, 3, 5 og 7) være sikret etablert.
	Planområdets adresse: 
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