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Fra:
Dato:
Til:
Emne:

"Frode O. Hansen" <fohanse@online.no>
15. mars 2016 12:35
<postmottak@nittedal.kommune.no>
Spørsmål/innsigelse fra Lillomarkas Venner vedr. vedtak om områdeguleringsplan for helårstrasé Lilloseter Sinober - Burås

Til: postmottak@nittedal.kommune.no
Kopi: Kjersti Gakkestad (finner ikke hennes epostadresse)
Jeg viser til telefonsamtale med Astrid (etternavnet ble ikke oppgitt), som ba meg sende en epost om saken.
Spørsmålet/innsigelsen gjelder sak 110/15 som var til behandling i kommunestyret 16.11.2015. Dokumentet
vi har innsigelse til har telen ”Sluttbehandling av områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober
– Burås”, arkivsaksnr. 12/0054188, med saksbehandler Kjersti Gakkestad. Dette saksdokumentet var
beslutningsunderlag for kommunestyret i forbindelse med vedtaket om områdeguleringsplan for helårstrasé
Lilloseter  Sinober – Burås.
Lillomarkas Venner ble gjennom reportasje i Varingen 9. mars oppmerksomme på at det ovenfor omtalte
dokumentet må inneholde en viktig feilinformasjon, eller i beste fall feilformulering. Det dreier seg om tredje
setning under overskriften Saksopplysninger. Her står det følgende: ”Traseen fremmes som en korridor med
i hovedsak 15 meter bredde.”
Det står riktignok i forslag til planbestemmelser (§ 2) følgende: ”Det reguleres en korridor med en bredde på
15 – 30 m som traséen skal anlegges innenfor. Areal som ikke opparbeides til turvei skal opprettholdes som
LNFområde.” Denne formuleringen sier imidlertid noe helt annet enn at selve ”traseen fremmes som en
korridor med i hovedsak 15 meter bredde” slik det står i kommunens saksdokument.
Vi ber Nittedal kommune om å informere kommunestyret om denne feilformuleringen/feilinformasjonen,
og sørge for at den endres slik at underlaget for vedtaket stemmer overens med forslag til
planbestemmelser. Vi ber også om at dette formaliseres i kommunestyrets protokoll.
Som kjent har Lillomarkas Venner sendt en klage på vedtaket i Nittedal kommune. Kommunen har avvist
klagen og sendt den til Fylkesmannen. Den ovenfor nevnte feilinformasjonen kommer i tillegg til våre
innsigelser mot vedtaket.
For styret i Lillomarkas Venner
Vennlig hilsen
Frode O. Hansen
Tlf: 90183639

07.05.2016

