Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Ordføreren <ordforeren@oslobystyre.no>
14. juni 2017 15:28
Postmottak BYR - Byrådsavdelingene
Byrådsleder; Anne Mari Unsgård
VS: Beredskapssentret - oversendelse til Plan- og bygningsetaten
Faktaark høringsinnspill fra BBS - vedr politiets nasjonale
beredskapssenter.pdf; image001.png; Beredskapssenter-kart-oversiktog-tall-2.pdf

Ordføreren har bedt om at denne henvendelsen oversendes Byrådslederen og Byråd for eldre,
helse og sosiale tjenester.
Henvender informeres om at den er oversendt dere.
Med vennlig hilsen
Elin Eriksen
førstekonsulent
Ordførerens kontor
Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037
Tlf. +47 23 46 18 36
elin.eriksen@oslobystyre.no | postmottak@oslobystyre.no
www.bys.oslo.kommune.no
Fra: Irene Nilsen [mailto:irene-ni@online.no]
Sendt: 12. juni 2017 12:32
Til: Ordføreren
Emne: Fwd: Beredskapssentret - oversendelse til Plan- og bygningsetaten
Hei!
Viser til hyggelig og konstruktiv samtale på folkemøtet på Loftsrud skole onsdag 07.06.2017.
Jeg ringte deg på fredag og i dag for å høre hva som skjer videre i saken.
Tiden går raskt mot høringsfristen 22. juni 2017, og det er viktig at denne saken blir tatt opp
tverrpolitisk i Oslo, og at det ikke bare er Byråd for byutvikling som skal avgi høringsuttalelse på
vegne av Oslo kommune. Det er også viktig at andre byråder engasjerer seg, fordi
reguleringsplanen omfatter flere fagfelt enn bare plan- og bygningsloven. Jeg har ringt mange
byrådsavdelinger som ikke vil ta i saken for de mener det ikke er deres ansvar til tross for at

fagfeltene i reguleringplanen omfatter også deres ansvar. F.eks. Byråd for miljø og samferdsel,
Byråd for helse og omsorg osv.
Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) og flere engasjerte beboere på Bjørndal har nå
gjennomgått reguleringsplanen med vedlegg og funnet mange feil og mangler både i selve
reguleringsplanen og konsevensutredningene. BBS har i dag oversendt sine høringsinnspill til
PBE (saksnr. 201615939), men vi vil også innen fristen sende en høringsuttalelse til Justis- og
beredsskapsdepartementet.
Saken er så alvorlig at dette vil bli en av de STØRSTE MILJØBELASTNINGENE som er påført
Oslos innbyggere - flere titalls tusen innbyggere vil få forringet sitt boligområde (inkl. Gjersrud
Stensrud). Det er ca. 56.000 mennesker (inkl. Oppegård) som vil bli berørt. Det er like mange
som en stor norsk by eller f.eks. alle innbyggerne i Hamar og Lillehammer tilsammen!!
Reguleringsplanen ser ut til å undergrave den massive støybelastningen som vil være fra flere
støykilder. Støy fra flere lydkilder er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet og det er ikke gjort
konsekvensutredning på hvordan så stor støybelastning vil påvirke folks helse over tid. I tillegg er
det ikke vurdert sumstøy med alle støykildene. Reguleringsplanen skulle inneholdt
konsekvensutredning for folks helse som det er krav ved anleggelse av ny flyplass
(helikopterbase er å anse som flyplass). Dette er nærmere beskrevet i vårt høringsinnspill til PBE
med lovhenvisninger etc som er vedlagt
Tema for folkemøte 07.06.2017 var områdeløft for Søndre Nordstrand Bydel. Hvis
beredsskapssenteret blir vedtatt og igangsatt slik det nå er i reguleringsplanen, vil SNB få store
utfordringer innen helse og problemer med barn i barnehage og skoler som vil få problemer med
med læring. Dette kan igjen gi store sosiale utfordringer innen barnevern og at de ikke få fullført
utdannelse. Med den befolkningssammensetningen som er på Bjørndal med ulike nasjonaliteter
og sosiale utfordringer trenger vi ikke flere utfordringer i tillegg til de vi allerede har. Her har vi
mange innbyggere fra mange nasjonaliteter og mange kommer fra krigssoner, og støy fra
sprengning, skudd og helikopter i dette omfanget er ikke bra de blir utsatt for.
Bjørndal har vært et område som helt siden Bjørndals fødsel, har vært helt avhengig av at veldig
mange flotte engasjerte frivillige beboere, som til tider også har tatt ansvar for kommunens
oppgaver, har gjort en formidabel innsats for området og ikke minst for barn og unges
oppvekstmiljø. At vi nå står i fare for å bli påført denne enorme miljøbelastningen med
beredsskapssenteret, er signalene til flere av de aktive på Bjørndal: "Hvis beredsskapssenteret blir
vedtatt slik reguleringsplanen er nå, vil de ikke orke å ha denne utforderingen og vil flytte fra
området. Dette er svært alvorlig for Bjørndal og dette vil være svært negativt fordi Bjørndal
trenger disse flotte engasjerte mennesker. Uten dem vil Bjørndal bli og hadde Bjørndal vært noe
helt annet.
Derfor: Vi trenger at dere Oslo politikere engasjerer dere NÅ!!! og ikke bare overlate også dette
ansvaret til oss beboere.
Høringsinnspillet vi har til PBE følger vedlagt, og er VIKTIG blir lest, så dere blir klar over hvor
alvorlig dette vil bli for Oslo kommunes innbyggere.

Håper du tar tak i dette som lovet, og at jeg hører fra deg snart.
DETTE ER ET ROP OM HJELP!!
Vi stiller gjerne på møte for å gi ytterligere informasjon event kommer med bidrag i andre
sammenhenger hvis det er behov for det.
Mvh
Irene Steien Nilsen
Mob 4537213
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HØRINGSINNSPILL TIL "POLITIETS NASJONALE BEREDSSKAPSSENTER PÅ
TARALDRUD
Viser til at Regjeringen har lagt frem forslag om å etablere politiets nasjonale beredskapssenter
på Taraldrud gård i Ski
kommune, rett syd for Oslos kommunegrense og rett syd for Bjørndal. Forslaget til
reguleringsplan for sentret ligger nå ute til
høring på Justisdepartementets nettside, med høringsfrist 22. juni 2017.
Vedlagt følger Bjørndal boligsammenslutning sin
· Foreløpig høringsinnspill /faktaark til reguleringsplanen for beredskapssentret med kartoversikt
Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning (BBS)
Ole Søberg
e-post bbs@bjorndal.no
tlf 951 00 152
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