Trondheim kommune

Saksframlegg
LOVLIGHETSKONTROLL - KYVANNSVEGEN 12 "MYRA"
Arkivsaksnr.: 06/43142
Forslag til vedtak:
Bystyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/07 Kyvannsvegen 12, ”Myra”, nytt forslag til reguleringsplan.
Saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
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Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret fattet 29.03.2007 vedtak i sak 40/07 Kyvannsvegen 12, ”Myra”, nytt forslag til reguleringsplan.
Saksprotokoll er vedlagt.
Det er innkommet krav om lovlighetskontroll datert 18.04.2007 fra bystyremedlemmene Arne Byrkjeflot
(RV), Knut Fagerbakke (SV), Torild Bjørlykke (H), Harald Nissen (MDG), Svein Otto Nilsen (DEM) og
Arne W. Olsen (PP).
Kravet er begrunnet i at de mener vedtaket er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealog transportplanlegging, pkt 5d og lekeplassvedtekten pkt 2d.
Fakta
Saken er belyst i bystyrehefte 3/07 samt at det på møtedagen 29.03.2007 ble levert et brev til bystyret fra
medlemmer av Byåsen idrettslag og Interessegruppa for Uglamarka.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging § 5d og lekeplassvedtekten pkt 2d
er gjengitt i kravet om lovlighetskontroll datert 18.04.2007.
Kommunelovens § 59 omhandler bl.a. lovlighetskontroll:
"1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av
folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til
kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.
2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette
opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet."
Videre heter det i pkt 4:
"Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen
a. er innholdsmessig lovlig,
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte."
Rådmannens kommentarer:
Kravet om lovlighetskontroll knytter seg i hovedsak til spørsmålet om materiell kompetanse, altså om
bystyrets vedtak - innholdsmessig sett - er i samsvar med gjeldende rettsregler.
Rikspolitiske retningslinjer skal legges til grunn for all planleggingsvirksomhet, men må sees på som
anbefalinger. Selv om retninglinjene ikke er direkte bindende, må saksutredningen i tilknytning til
planforslaget være tilfredsstillende og det skjønn som utøves må være rimelig.
Når det gjelder bestemmelsene i kommunens lekeplassvedtekt og forholdet til plansaker, vil disse også
måtte anses som retningslinjer som oppstiller prinsipper for utforming og opparbeidelse av bestemte
arealer. Den konkrete vurdering i hver enkelt plansak vil avgjøre om vedtektens bestemmelser skal
innarbeides eller ikke. Bystyret vil ikke være rettslig forpliktet til å innarbeide vedtektsreglene.
Etter forrige gangs behandling av forslag til reguleringsplan for ”Myra”, er det blant annet laget en
tilleggsutredning til forslaget betegnet som : ”Utredning av barn og unges muligheter for uorganisert lek ved
Saksfremlegg - arkivsak 06/43142
60015/ 07

2

Trondheim kommune
Kyvatnet i Trondheim. Utredningen tar opp hvilke muligheter som finnes i området rundt ”Myra”, og hvilke
konsekvenser en utbygging av deler av dette arealet vil ha for barn og unges utsikter til uorganisert lek i
området.
Utredningen er lagt opp med en utførlig behandling og prosess knyttet til hvilke muligheter som ligger i
området. Det er innhentet omfattende grunnlagsdokumentasjon og utredningen har bl.a. vært presentert for
berørte sektormyndigheter. En konsekvens av utredningen har vært at størrelsen på det offentlige friarealet
har økt.
Ordførerens kommentarer:
Ordfører anser at saksutredningen har vært tilfredsstillende og at det skjønn som er utøvd i saken må anses
forsvarlig og rimelig. Saken anses som godt belyst. Berørt parter er blitt hørt. Ordføreren vil tilrå at
bystyrets vedtak i sak 40/07 står ved lag.
Konklusjon
I henhold til Kommunelovens § 59, pkt. 2 framsettes krav om lovlighetskontroll for bystyret. Hvis bystyret
opprettholder sitt vedtak av 29.03.2007, blir kravet sendt til fylkesmannen.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 9.05.2007

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
leder for Bystyresekretariatet

Vedlegg:
1. Krav om lovlighetskontroll mottatt 18.04.2007.
2. Saksprotokoll fra bystyrets møte 29.03.2007.
3. Brevet fra medlemmer av Byåsen idrettslag og Interessegruppa for Uglamarka datert
29.03.2007
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