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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.12.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Innstilling til formannskap: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Vedtak i hovedutvalg for teknikk og miljø: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på samme nivå som det ville vært 

i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag til endring i FrPs forslag: 

- Punkt 2 a endres til «… skal ivaretas på minst samme nivå» 
 
Votering: 
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Det ble først stemt over FrPs forslag til innstilling, og deretter ble det stemt over 
underpunktene til punkt 2 i FrPs forslag til vedtak, med Vs endringsforslag. 

- forslag til innstilling ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V) 
- forslag til vedtak med underpunkter ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. desember 2018 
 
Kim Madsen Pham 
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