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Saksfremstilling:

Det vises til brev av 25.04.2019 fra Oppegård kommune vedrørende forslag til detaljregulering
Svartskog gnr./bnr. 32/70 som er lagt ut på høring med frist for uttalelse innen 07.06.2019.

for

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo

kommunes

høringsuttalelse:

Tidligere uttalelser
Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling uttalte seg 18.01.2018 til oppstart av
detaljregulering og forslag til planprogram. Oslo kommune la til gmnn at eiendommen ble
foreslått som boligområde B6 i et forslag til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og
Bekkenstenområdet, men at Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) omgjorde
arealformålet til LNF i forbindelse med avgjørelse av en innsigelsessak. Oslo kommune pekte på
at den varslede planen ville være i strid med KMDs avgjørelse av 30.06.20] 5. Oslo kommune la
vekt på at planområdet ligger langt fra kollektivknutepunkt
og de fleste tjenestetilbud, og at en
boligutvikling
dermed ville bli bilbasert. Den varslede planen ville denned stride mot Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP). Oslo kommune ba Oppegård kommune
om å avvise planforslaget.
De regionale organene Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune

og Fylkesmannen

i Oslo og

Akershus har alle pekt på de samme forholdene som Oslo kommune og frarådet sterkt den
varslede planen.
Kommuneplan
Oppegård kommune

vedtok sin reviderte kommuneplan

13.05.2019. Kommuneplanen

for

Oppegård vil inngå som en del av kommuneplanen for Nordre Follo kommune når Oppegård og

2

Ski slås sammen 01.01.2020. I kommuneplanens arealdel er eiendommen gnr/bnr 32/70 avsatt til
LNF-ornråde, i samsvar med KMDs vedtak og gjeldende områderegulering.
Samordnet areal- og transportplanlegging
Svartskog ligger utenfor bybåndsavgrensningen i RP-ATP, og inngår ikke i de prioriterte
vekstomrâdene. Planbeskrivelsen begrunner utbyggingen med at den likevel kan skje innenfor de
rammene som gis av retningslinje R3 i RP-ATP, og som sier at minimum 80 - 90 % av bolig- og
arbeidsplassveksten skal skje innenfor prioriterte vekstområder i kommuner med regional by.
Oppegård og senere Nordre Follo kommune vil måtte forholde seg til disse rammene.
Retningslinje R4 i RP-ATP sier at også utviklingen utenfor prioriterte vekstområder skal bygge
opp under kollektivtransport,
gange og sykling. Oslo kommune anser derfor at planforslaget
strider mot RP-ATP.
Oslo kommunes eiendommer
Denne eiendommen ligger nær Oslo kommunes eiendommer langs Oppegård-kysten. Oslo
kommunes eiendommer på Bekkensten og Ingierstrand er populære for rekreasjon og bading blant
befolkningen, også i Oppegård. Med økt utvikling i nærområdet vil dette øke presset på Oslo
kommunes fasiliteter. Det er derfor viktig at Oppegård kommune bidrar med midler til fasiliteter.
Oppsummering
Den foreslåtte reguleringen strider mot nylig vedtatt kommuneplan, områderegulering
plan for areal- og transportplanlegging.
Oppegård kommune bør avvise planforslaget.
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