
Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 30.05.2017  

 

Behandling 
 
Av 13 representanter var 13 til stede. 
 
 
Forslag fra SV og SP:  
 
Detaljreguleringsplanen for 142/81 – Nygårdshagen vedtas ikke. 
 
Dette begrunnes med at tiltaket strider mot flere nasjonale og regionale planer og mål. 
Hovedutvalget legger spesielt vekt på retningslinjer gitt i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus (ATP), vedtatt i desember 2015, spesielt retningslinjene R5 og 
R9 i ATP. 
 
R5 – vurdering av områder i gjeldende kommuneplan, sier at: 
Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner…, som ikke er regulert pr 
vedtaksdato for ATP, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i ATP 
vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
Det aktuelle området var ikke regulert per vedtaksdato for ATP, som var i desember 2015. 
Denne detaljreguleringsplanen er ikke i tråd med mål, strategier og retningslinjer i ATP. 
Dermed kan ikke området reguleres før det er vurdert i rullering av kommuneplanens 
arealdel. Vi viser blant annet til retningslinje R9: 
 
R9 – Jordbruksareal og regional grøntstruktur utenfor prioriterte vekstområder: 
Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal…, som ligger utenfor de prioriterte 
vekstområdene skal prioriteres foran utbygging. … 
 
Denne reguleringsplanen ligger i et stort sammenhengende jordbruksområde. Området er 
en del av er jorde på ca 70 daa av svært god jordkvalitet som egner seg til matkorn, 
poteter og grønnsaker. Det er dermed ikke aktuelt til utbygging, men må brukes til 
matproduksjon. 
 
 
Votering 
 
Forslaget fra SP og SV ble satt opp mot rådmannens innstilling, og falt med 4 (SP 2, SV 1 
og MDG 1) mot 9 (AP 4, H, 3 og FrP 2) stemmer. 
 

Innstilling 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplanen for gbnr. 
142/81 – Nygårdshagen. Plankart og bestemmelser er datert 25.04.17.  
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2017  

 

Behandling 
 
Av 35 representanter var 35 til stede. 
 
Forslag fra SV og SP fremmet av Anders Klaseie (SP):  
 
Detaljreguleringsplanen for 142/81 – Nygårdshagen vedtas ikke. 
 
Dette begrunnes med at tiltaket strider mot flere nasjonale og regionale planer og mål. 
Hovedutvalget legger spesielt vekt på retningslinjer gitt i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus (ATP), vedtatt i desember 2015, spesielt retningslinjene R5 og 
R9 i ATP. 
 
R5 – vurdering av områder i gjeldende kommuneplan, sier at: 
Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner…, som ikke er regulert pr 
vedtaksdato for ATP, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i ATP 
vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
Det aktuelle området var ikke regulert per vedtaksdato for ATP, som var i desember 2015. 
Denne detaljreguleringsplanen er ikke i tråd med mål, strategier og retningslinjer i ATP. 
Dermed kan ikke området reguleres før det er vurdert i rullering av kommuneplanens 
arealdel. Vi viser blant annet til retningslinje R9: 
 
R9 – Jordbruksareal og regional grøntstruktur utenfor prioriterte vekstområder: 
Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal…, som ligger utenfor de prioriterte 
vekstområdene skal prioriteres foran utbygging. … 
 
Denne reguleringsplanen ligger i et stort sammenhengende jordbruksområde. Området er 
en del av er jorde på ca 70 daa av svært god jordkvalitet som egner seg til matkorn, 
poteter og grønnsaker. Det er dermed ikke aktuelt til utbygging, men må brukes til 
matproduksjon. 
 
Votering 
 
Forslaget fra SP og SV ble satt opp mot rådmannens innstilling, og falt med 10 (AP 1, SP 5, 
SV 2, V 1 og MDG 1) mot 25 stemmer. 
 
 

Vedtak 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplanen for gbnr. 
142/81 – Nygårdshagen. Plankart og bestemmelser er datert 25.04.17.  
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