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Fra:
Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>
Sendt: mandag 5. november 2018 12.55
Til:
Langsholt Elin Gerd; Eirik Holten; Bård Tveter; Heidi Trøen; Rolv Norum;
Unni Pedersen; Håvard Pedersen; Grete Marstein; Eva Hermstad; Gro
Evensen; Tore Faller; Ulrike Jüse
Emne:
Fwd: Grefsenkollen og Trollvann, oppstartsmøte, område- og
prosessavklaring
Vedlegg:
20170120 Svar fra MOS pa? spm om aktivitetssone.pdf;
ATT00001.htm;
Referat oppstartsmøte.pdf; ATT00002.htm
Hei
Nå har jeg sendt denne til Daniel Rees.
Frode
Videresendt melding:
Fra: Frode Oddvar Hansen <fohanse@online.no>
Emne: Grefsenkollen og Trollvann, oppstartsmøte, område- og
prosessavklaring
Dato: 5. november 2018 kl. 12:53:33 CET
Til: Daniel Rees <daniel.rees@oslo.kommune.no>
Hei igjen
Befaringen for traseen mellom Vesletjern og Breisjøen ble jo avlyst fordi dette
forslaget ikke ble prioritert. Da regner vi med at den saken midlertidig er ute
av
verden.
Grunnen til at jeg, på vegne av styret i Lillomarkas Venner, skriver denne
e-posten
er formuleringer i møtereferatet for oppstartsmøte (eller «område- og
prosessavklaring») finnes formuleringer som viser til «Aktivitetssonen». Vi
viser
spesielt til 2. punkt i første avsnitt i vedlagte referat: "Kommuneplanen fra
2015 angir
størsteparten av planområdet til aktivitetssone innenfor eksisterende LNF-areal
(landbruks-, natur- og
friluftsformål).»
Vi reagerer på at det fortsatt vises til «aktivitetssonen» i kommuneplanen fra
2015. Vi viser til byrådserklæringen og
til brev vi mottok fra byrådsavdelingen for samferdsel og miljø (vedlagt). Her
vises det blant annet til at følgende
står skrevet i Planstrategi 2016 - 2019 med planprogram for revisjon av
kommuneplanen - Byrådssak 198 av
13.10.2016, bystyresak 357/16 av 14.12.2016: «Spørsmålet om aktivitetssone i
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Marka ligger til behandling i Klimaog miljødepartementet. Avhengig av departementets avgjørelse vil spørsmålet om
aktivitetssone bli nærmere vurdert
gjennom revisjon av arealdelen.» Vi erkjenner at ordlyden i gjengitte avsnitt
fremstår uklar. I den anledning kan vi
orientere om at byrådet er tydelige på at aktivitetssoner skal fjernes fra
kommuneplanen og at markagrensen,
markaloven, naturmangfoldloven og øvrige restriksjoner knyttet til hvordan
Oslomarka skal forvaltes ligger fast.
Dette vil følges opp i byrådets revidering av kommuneplanen.»
Dersom den reviderte kommuneplanen fortsatt ikke er stadfestet, og
aktivitetssonen i kommuneplanen fra 2015 fortsatt er gjeldende, er vi redd for
at
det kan få negative konsekvenser for planene på Grefsenkollen og Trollvann.
En annen grunn til bekymring er Bymiljøetatens framferd i forbindelse med
bygging i Marka. Vi viser bl.a. til Linderudkollen der BYM har brutt
reguleringsplanen bl.a. ved å bygge distribuert anlegg uten godkjenning eller
dispensasjon. Vi viser også til saken som sto i Aftenposten i går der
seksjonssjef
Trond Enkerud betegner bygging av en ny lagerbygning som «en glipp». Det som
skjedde på Linderudkollen var uansett ikke en glipp.
På denne bakgrunnen ønsker vi å få svar på følgende:
- Hva er status for revidert kommuneplan?
- Dersom revidert kommuneplan ennå ikke er gjeldende, og aktivitetssonen fra
kommuneplanen 2015 fortsatt gjelder, vil dette kunne få betydning for størrelsen
på planområdet og dermed negative konsekvenser for natur og friluftsliv i det
aktuelle området?
For Lillomarkas Venner
Frode O. Hansen
Tlf: 90183639
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