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Uttalelse om forslaget til kommuneplanens arealdel 2023-2034

Generelt

Kulturminner md kartlegges, gjerne gjennom DIVE-analyser og legges inn i hensynssoner for
kulturminner. Omkamper om vernete objekter mi unng6s.
ArealnOytralitet er et viktig utbyggingshensyn og vi anbefaler at det i forstdelsen av dette
begrepet ogsi legges inn hensyn til kulturvern. Det samme gjelder for knutepunktutvikling.
Kommunen bOr etablere en <Gul liste> over viktige enkeltobjekter og omrider som over tid
krever sarskilt hensyntagen. Dette er ogsi anbefalt i Kvalitetssikringsdokumentet.
Fortetting i omrSder med eldre eneboliger er Okende. Vi Onsker en strategi der det tas
hensyn til hva som erstattes, nabolag og estetisk tilpassing.
Hensikten med planforslaget er 5 fd en samlet arealdel for kommunen som bygger pi FNs
berekraftsm6l og satsingsomrSder, mdl og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel
vedtatt i desember 2019. Ski historielag mener det ville vere fint med en oversikt der
forslagene i denne horingen konkret viser til hvilke av FNs berekraftsmil og konkret hvilke
mdlog strategier i kommuneplanens samfunnsdelsom vil blioppfylt med denne nye
arealdelen av kommuneplanen.

ski

- Gamleveien i Ski og Kirkeveien Nord - (Skiraet) er fortsatt gode villastrok som ettertiden
fortjener d oppleve. Vi ber om at planen ivaretar dette.

- Gamle Ski hotell og Kjelle/n er snart eneste gjenvarende trehus i Ski sentrum. Sk6lgropene
og hellerisningene i omridet er fredet. Disse m6 tas vare pd.

Langhus

- I tidligere reguleringsplan 201311 omrideregulering for Langhus sentrumsomr6de fra juni
201,5 er det regulert inn et parkomride <Pl> nord for Bensekulpen og fram tilGamle
Vevelstadvei. Likesd er det kulturturminner langs jernbanen og ned til Mollerenga.

- I tillegg vil historielaget gjOre oppmerksom p6 et 1000_6rs_tre mellom Langhuset og den nye
svommehallen.

Vi antar at disse tingene er ivaretatt dersom det kommer en storre utbygging nord og sor for
Gamle Vevelstadvei fra rundkjOringen i Ost til Vevelstad stasjon.



KrSkstad

- Hensynssonen i Krikstad sentrum bor omfatte Stasjonsveien opp til Krikstadveien og derved
vise utviklingen over et lengre tidsrom enn kun etableringen av et sentrum nermest
jernbanestasjonen.

- Planbestemmelsene for omr6det m6 sikre at det <legges til rette for et gatemiljo i

Stasjonsveien mot Krikstad stasjon som kan tilfore tettstedet noen flere funksjoner og som
kan bli en moteplass)) uten at dette reduserer den historiske verdien.

Historielaget vil muligens komme med enkelte tilleggsmomenter og ber om forstielse for dette.

Vennlig hilsen

for Ski histo - Lokalhistorisk uWalg

Petter Quande


