
             

Oppegård kommune 

Høringsuttalelse kommuneplanen for Oppegård kommune 2019 – 2030 (Nordre Follo kommune) 

FNF støtter alle de gode intensjoner som står i samfunnsdelen. 

Arealdelen                                                                                                                                                             

FNF synes det er bra at Svartskog nå endelig er tatt ut av kommuneplanen. 

FNF vil også gi kommunen ros for at de følger statlige føringer for en streng og arealeffektiv 

utbygging langs jernbanen. FNF vil likevel stille spørsmål om det er nødvendig med så rask utbygging 

av alle tilgjengelige arealer over så kort tid.  

FNF synes det er bra at det endelig skal utarbeides en handlingsplan for naturmangfoldet. 

Det er også bra at kommuneskogene heretter skal forvaltes med vekt på rekreasjon og vern 

De grønne lungene                                                                                                                                             

FNF er bekymret for reduseringen av 100 meterskogene og de grønne strengene fra sentrum og ut til 

friarealene. De grønne strengene og hundremeterskogene var viktige ved siste kommuneplan- 

rullering. Hvorfor er de mindre viktige nå? Den fremlagte kommuneplanen gir klare og gode 

argumenter for de blågrønne strengene og da må kommunen følge opp dette i praksis.  

Fløysbonn                                                                                                                                                       

Støtter tiltak til utfartsparkering til lysløyper og turveinettet slik at det blir gode muligheter for alle å 

komme ut i marka. 

Tårnåsen og Hellerasten                                                                                                                 

Barnehagetomten i Lokes vei er en viktig del av de grønne strengene og må ikke splittes opp til 

utbygging. Det samme gjelder utearealene ved Hellerasten skole som må bevares til lek, fysisk 

aktivitet, rekreasjon og sosial møteplass. Den flerbrukshallen som var planlagt ved Hellerasten skole 

og som blir flyttet til Sofiemyr Idrettspark sammen med ungdomsskolen, må som erstatning for 

områdets beboere få en ny flerbrukshall ved Tårnåsen skole, eller i gangavstand fra der folk på 

Hellerasten og Tårnåsen bor.   

Tilgang til sjø og strandarealene                                                                                                                       

FNF forventer nå at kommunen raskt følger opp Friluftsloven og norsk lov i strandsonen. Kyststien fra 

Ås kommune til Bekkensten må etableres snarest. Skille mellom hva som er utmark og innmark langs 

sjøen må avklares slik at fri ferdsel kan skje langs hele strandsonen der dette er mulig.               

Regulere og opparbeide en sammenhengende Kyststi for hele strandsonen støttes av FNF, men dette 

arbeidet kan ta tid slik at her kan de overstående tiltakene gå i forkant.  Med den kommende Nordre 

Follo kommune blir tilgangen til strandarealene en viktig etterspurt ressurs slik at dette arbeidet ikke 

kan utsettes.  

Forum for natur og friluftsliv 

 Oppegård 



Sofiemyr Idrettspark                                                                                                                                           

FNF støtter at idretten får bedre dekning for alle sine hallbehov, men at alt skal skje på Sofiemyr uten 

gode kollektivløsninger, resulterer i uønsket mye bilbruk som er i konflikt med alle statlige føringer. 

Det som for FNF er viktigst her er at det helårs lysløypenettet får en så nær tilknytning til 

idrettsanlegget som mulig. Parkeringsplassene i idrettsparken må også kunne brukes av 

friluftsinteressene. 

Friluftsområdet Tussetjern                                                                                                                                

FNF ønsker at det blir utarbeidet en turvei rundt Tussetjern med universell utforming.                      

Turvei Slåbråtan – Stallerud                                                                                                                              

FNF ønsker at det etableres en turvei mellom Slåbråtan og Stallerud med en standard lik eksisterende 

lysløyper.  

Hundelufteplasser                                                                                                                                                    

I både Ski og Oslo kommune er det flere hundelufteplasser der hundeeiere kan møtes hele året for å 

la hundene få sosial trening og mulighet for dressur under god veiledning. Dette vil også fungere som 

sosiale møteplasser for hundefolk der de kan dyrke sin hobby i et godt og skolert miljø. Det å ha 

omsorg for dyr og særlig hunder forlenger levealderen til folk med flere år. Folk med hunder kan bo 

lenger hjemme som betyr store gevinster for samfunnet. Den nye Handlingsplanen for friluftsliv 

oppfordrer kommunene til å tilrettelegge egne områder for trening/ aktiviteter med hund. Slike 

hundeplasser må etableres i gangavstand fra tettbebygde områder. 

Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                                                         

Det er mange gode intensjoner med bevaring av kulturminner i og rundt prioriterte vekstområder. 

FNF ber om at det blir laget en helhetlig oversikt over alle kjente kulturminner i hele kommunen slik 

at disse kan få en grundig vurdering i god tid før mulige utbygginger, og at disse kan bli tilgjengelige 

og til glede for innbyggerne i et folkehelseperspektiv.  

Trafikkproblemene ved Oppegård/ Greverud                                                                                                 

Ny jernbanebro ved Oppegård. Broen har for lengst gått ut på dato og tåler ikke tunge kjøretøy. Når 

tunge kjøretøyer skal levere gods til Oppegård Senter må bilene ta en stor omvei i tettbebygd strøk 

for å omgå brua ved Oppegård. Omkjøringsveiene som blir brukt er barns skolevei uten trafikksikring. 

Her kan ikke et utdatert eierforhold til brua gjøre kommunen handlingslammet. FNF ber om at denne 

uholdbare trafikksituasjonen får en rask løsning. 

Mvh. Harald Lundstedt 
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