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MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT 2005 – 2008
BYRÅDSAK 27/05
Denne uttalelsen er utarbeidet av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og støttes i
tillegg av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus, og Østmarkas Venner.

OOF vil spesielt henlede oppmerksomheten på kap. 8.8 Andre idretter og behov, og
kap 8.9 Idrettsanlegg i marka.

Gjeldene kommunedelplan for Marka, ”Oslo kommunes del av Oslomarka” er vedtatt
av bystyret 24 juni 1992. Planen gir klare føringer for planarbeidet i Marka og dets
randsone. Hovedprinsippet er ; …at Oslomarka legges ut til landbruks-, natur- og
friområde, og understreker at virksomheten av annen karakter enn det som omfattes av
disse formål må fungere på disses premisser. Idrettsaktiviteter, friluftsliv og turisme
må tilpasses hensynet til natur- og kulturvern. Oppføringer av bygninger og bygge- og
anleggsvirksomhet som ikke har tilknytning til nevnte formål skal ikke tillates.

OOF vil også henlede oppmerksomheten Miljøverndepartementes (MD) skriv av 3
april 1986 om regler for: ”Planbehandling i marka”. MD viser til at det knytter seg
sterke nasjonale,  regionale og lokale friluftsinteresser til Marka og at kommunene
bl.a. av denne grunn pålegges å beskytte marka mot uheldige inngrep. Skrivet fastslår
videre at all oppføring av bygg, anlegg og andre tiltak som ikke er ledd i tradisjonell
landbruksvirksomhet, vil være i strid med arealbruken. Det heter også at en skal være
tilbakeholden mht til dispensasjon for bygge- og anleggstiltak. 

OOF vil også henlede til Håndbok 24-2003, Marka, Planlegging av by- og
tettstedsnære naturområder utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning. Håndboken
viser til (s.54) at, I LNF-områder er hovedregelen at det ikke tillatt med annen bygge-
og anleggsvirksomhet enn det som har direkte tilknytning til formålet, dvs.
landbruk/stedbunden næring og tiltak knytta til naturforvaltning og friluftsliv. Det vil
være tillatt med tilretteleggingstiltak som er typiske for friluftslivet, som f. eks
opparbeiding av stier og løyper, tiltak på badeplasser og utlegging av klopper og bruer
for friluftslivstiltak. Utover  slike tiltak skal ny utbygging eller utvidelser og
vesentlige endringer av eksisterende bygninger normalt ikke være tillatt.

Byrådets forslag og konsekvenser
Byrådet foreslår at det er behov for å se reguleringsformålet for idrettsanlegg, og
spesielt konkurranseanlegg i Marka. Det vises videre til planer utarbeidet av det
private selskapet Tryvann skisenter og sier; ”I et slikt område regulert til idrett og
rekreasjon, skal hensynet til biologisk mangfold, skogsbruk og allment friluftsliv
vektlegges mindre enn idrett og rekreasjon”.



Byrådets forslag kan oppfattes som en total endring av planprosessen og prioritering
av tiltak i Marka. Det kan også settes et spørsmål ved om Byrådet ønsker å sette
Markagrensen til side – der det måtte være ønskelig med idrettsanlegg.

Konklusjon
Oslo og Omland Friluftsråd anbefaler at formuleringene under kap. 8.9 Idrettsanlegg i
marka fjernes. Gjeldene kommunedelplan for Oslo kommunes del av Oslomarka
vedtatt av bystyret 24 juni 1992 må fortsatt danne grunnlag for all planlegging og
virksomhet i Marka og dets randsone.
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