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Ref:  

Oslo, 27. mai 2021 

Lillestrøm kommune 

kopi: OOFs medlemsorganisasjoner 
 

Høringsuttalelse til:  

PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG LANGSIKTIG 

AREALSTRATEGI FOR LILLESTRØM 2022-2034 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for 14 
medlemskommuner, deriblant Lillestrøm kommune, og 43 
medlemsorganisasjoner i Oslo og Viken, og har som hovedformål å ivareta 
natur- og friluftslivet i regionen. 

OOF mener at planprogrammet og den langsiktige arealstrategien er et godt 
grunnlag for å utvikle en god arealdel av kommuneplanen, som ivaretar 
både naturmangfold og mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i 
nærområdene.  

Vi har innspill til den langsiktige arealstrategien om at ingen skal ha mer en 
250 meter til nærmeste turveier/friluftslivsområder og om attraktive og 
tilgjengelige natur- og friluftslivsområder omkring de prioriterte 
vekstområdene i kommunen. 

 

Grunnlaget for Lillestrøm kommunes arealplan er nasjonale føringer, regionale 
planer som blant annet «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», 
FNs bærekraftsmål og den nylig vedtatte samfunnsdelen av kommuneplanen. 
OOF mener at dette er et godt grunnlag for en ny arealdel av kommuneplanen.  

Vi vil i det videre først og fremst kommentere den langsiktige arealstrategien og 
utredningsforslagene knyttet til arealplanen, og da først og fremst de punkter som 
knytter seg til OOFs arbeidsområder, dvs. ivaretakelse av naturmangfold, 
befolkningens tilgang til natur- og friluftslivsområder, muligheter for friluftsliv og 
fysisk aktivitet og medvirkningsopplegget for kommuneplanen. 

NATURMANGFOLD 
OOF er opptatt av at kommunene har kartlagt sine naturverdier og sikrer disse 
verdiene gjennom gode planer. Vi konstaterer derfor med tilfredshet at kommunen 
vil utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Vi konstaterer at den 
langsiktige arealstrategien inneholder flere gode punkter:  

• at «naturverdier ... skal vernes mot nedbygging»,  
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• at «vassdrag og vassdragsbelter skal bevares eller videreutvikles for natur-, 
landbruks- eller rekreasjonsformål.» 

• at «skogområder, marka og kulturlandskapet skal opprettholdes gjennom riktig 
drift og utnytting av ressurser, og være grunnlag for friluftsliv og rekreasjon.» 

I planprogrammets kap. 6 om utredningsbehov for arealplanen så er OOF positiv 
til følgende punkter: 

• at det skal utarbeides et arealregnskap for kommunen. 

• at det skal «vurderes om noen ubebygde områder skal tilbakeføres til LNF-
formål.» 

• at «det skal utarbeides en naturmangfoldplan og en ravineplan». 

MULIGHETER FOR NATUR OG FRILUFTSLIV 
For OOF er det svært viktig at kommuneplanen og den langsiktige arealstrategien 
bidrar til å ta vare på natur- og friluftslivsområder og at den styrker 
tilretteleggingen for friluftsliv, særlig i vekstområdene. 

OOF er derfor godt fornøyd med at kommunen følger opp den regionale areal og 
transportplanen ved at 90 % av veksten/boligbyggingen skal skje i de prioriterte 
vekstområdene med god kollektivdekning (Lillestrøm by/Strømmen, Sørumsand, 
Fetsund, Frogner og Skedsmokorset). Dette vil bidra til at viktige natur- og 
friluftslivsområder kan bevares i kommunen. 

Vi er også godt fornøyd med at det i planprogrammet slås fast at kommunen skal 
kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder, slik de fleste kommuner i landet nå 
har gjort. OOF er takknemlig for at vi skal bidra med faglig hjelp i dette viktige 
arbeidet.  

Videre synes vi det er positivt at kartleggingen av friluftslivsområder kan bidra til 
flere statlige sikrede friluftslivsområder i kommunen, at det opprettes «en egen 
hensynssone friluftsliv i plankartet» og at kartleggingen vil «danne grunnlag for 
videre arbeid med friluftslivets ferdselsårer». 

OOF er godt fornøyd med at kommunen har utarbeidet en rapport om 
«skytebanestrukturen i Lillestrøm kommune» og at de skal legge den «til grunn 
for arbeid med utvikling og samlokalisering av skytebaner». OOF mener at 
resultatet av dette arbeidet bør bli at skytebanen på Skjetten avvikles og at 
kommunen skrinlegger den planlagte skytebanen på Lahaug fordi den har svært 
negative effekter for både naturmangfold og friluftsliv. Her bør kommunen finne 
andre og bedre løsninger innenfor den nye storkommunen. 

OOF er også svært godt fornøyd med flere andre punkter fra den langsiktige 
arealstrategien:   

• at «de prioriterte tettstedene skal utvikles med attraktive felles uterom og 
grøntarealer nærme der folk bor, møteplasser fylt med liv og aktivitet, og 
tilgang til turstier og nærmiljøanlegg.» 
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• at «det skal være en tilgjengelig, variert og sammenhengende grønnstruktur i 
hele kommunen og høy kvalitet i parker, torg og byrom. Turstier og blågrønne 
kvaliteter skal videreutvikles i et sammenhengende nett som binder sammen 
by, tettsteder og ulike skogsområder.» 

• at «boligområder skal tilpasses barn og eldre, med ren luft, gode solforhold, 
lavt støynivå og trygge og godt tilpassede møteplasser. Lett adkomst til 
lekeplasser og grønnstruktur skal prioriteres.» 

OOFs forslag til forbedringer av Langsiktig arealstrategi: 

Under satsingsområde By- og tettstedsutvikling foreslår vi følgende 2 punkter: 

- I vekstområder og tettsteder skal det ikke være lengre enn 250 meter til 
nærmeste turvei/ eller friluftslivsområde. 

Dette vil være i tråd med det som står på side 18 i planprogrammet. «For friluftsliv 
har det lenge vært et nasjonalt mål at det skal planlegges for at befolkningen har 
tilsvarende 500 meter fra bolig til nærmeste allment tilgjengelige 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett.» OOF anbefaler 
250 meter som målsetting, fordi det kan være en avgjørende grense for enkelte 
grupper. Asker kommune har en slik målsetting. 

- De større natur- og friluftslivsområdene rundt de prioriterte vekstområdene 
Lillestrøm/Strømmen/Kjeller, Skedsmokorset, Frogner, Sørumsand og 
Fetsund skal utvikles med attraktive badeplasser og aktivitetsområder, 
merkede stier, turveier, skiløyper og attraktive turmål og serveringssteder. 
All type tilrettelegging må gjøres skånsomt og uten at viktig natur 
ødelegges. 

GOD MEDVIRKNING 
God medvirkning er viktig for OOF og for at planene er godt forankret i 
befolkningen. Det sikrer at planene blir gode kompromisser som alle kan leve 
godt med.  

OOF opplever at Lillestrøm kommune har blitt gode på medvirkning, blant annet 
gjennom gode og lett tilgjengelig nettsider der planer legges ut til høring.  

Vi håper og tror at kommunen vil følge opp ambisjonen for medvirkning på denne 
planen: 

«Kommunen vil tilrettelegge for digital medvirkning både ved høringer og gjennom 
spørreundersøkelse. Kommunen skal om mulig arrangere møter og/eller ha åpent 
kontor i tettstedene i ulike deler av kommunen.» 

 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 
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Johan Hval (rådgiver) 
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