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Innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 fra Oppegård  idrettslag (OI) 

 

Kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i FN;s bærekrafts mål. Et sentralt mål for 
kommunen handler om å legge til rette for at innbyggerne kan være "aktive hele livet." Det knytter 
seg til naturopplevelser, møteplasser og kultur som bidrar til god helse og livskvalitet. Et tydelig 
kvalitativ mål; en kommune som skal være god og berikende å bo i. For å få dette til skal kommunens 
virksomhet ses i en helhetlig sammenheng og det skal utvikles løsninger på tvers av fag og sektorer. 
OI oppfatter det slik at dette ikke bare begrenses til kommunens egen virksomhet, men skjer i et 
samspill med private aktører, frivillighet og organisasjoner i kommunen. Det skal legges vekt på 
"grønn kvalitet" i utviklingen av kommunen. 

For barn og unge legges det vekt på forebyggende tiltak, knyttet til god fysisk og psykisk helse. 
Deltagelse og inkludering er viktig i den sammenhengen. Det skal legges til rette for at B&U, 
uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn skal delta jevnlig i minst en organisert aktivitet. Idretten 
og frivillige organisasjoner vil spille en nøkkelrolle for å få dette til. 

Når det gjelder arealbruken i kommunen skal dette knyttes til begrepet "Grønn kvalitet." Planen er 
tydelig på at den skal nyttes til å redusere behovet for bruk av bil, herunder behovet for restriktive 
parkeringsbestemmelser. Kommunen er tydelig på at marka grensen ikke skal endres. I 
reguleringsbestemmelsen § 24.1 vises til at tiltak som bryter opp områder, hindrer tilgang eller bruk 
til frilufts formål i marka, ikke tillates. I §25.3 omtales hensynssone H 740 og med referanse til Lov 
06.05.2009.  
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Markaloven. 

Denne loven ble vedtatt i Stortinget i 2009 og omfatter ca. 1700 km2 i Oslo og omkringliggende 
kommuner. I lovens formålsparagraf sies det; " den skal fremme tilretteleggelse for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett." Loven omhandler og regulerer, i all hovedsak, tiltak "i Marka", det vil si 
det som vedkommer og vedrører området innenfor marka grensen. Adkomst og tilrettelegging for 
adkomst til Marka ivaretas også av loven. Når det gjelder idrettsaktiviteter, heter det i lovens § 7.3 
om tillatte aktiviteter i Marka: "idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål." 

I Håndboka om Marka loven defineres dette nærmere. Stort sett dreier dette seg om skiløyper, 
skibakker, turstier og lignende. Faste anlegg og bygninger knyttet til dette er tillatt, det vi si skihytter, 
serveringssteder mm. Det sies tydelig at fotball- og friidrettsarenaer ikke er innenfor formålet. 
Idrettshaller faller også utenfor. 

Marka loven «går foran" kommuneplanen når det gjelder tiltak i Marka. Utenfor Marka gjelder 
kommuneplanen. 

 

Idrettsparkene 

Nordre Follo er sammenlignet med resten av landet en av de kommunene med dårligst dekning på 
idrettsanlegg, som svømmehaller, kunstgressbaner og flerbrukshaller. OI mener at kommuneplanens 
arealdel bør legge til rette for utvikling og videreføring av idrettsanlegg der det allerede bor mange 
mennesker og der det skal bygges nye boliger. OI mener at idrettsparkene i kommunen bør 
prioriteres til idrettsanlegg i en kommuneplan. I gamle Oppegård kommune gjelder dette Sofiemyr-
idrettspark og Østre Greverud idrettspark.  

Barn og unge vil trenge mer og flere tilbud i tida fremover. Det er behov for flere arenaer og møtes 
på.  Det gjelder både inne og ute. Det gjelder i marka, og i haller. 

Det gjelder både lavterskeltilbud, profesjonell idrett, uorganisert og organiserte tilbud.   

Dette er viktig for folkehelse, forebygging, aktivitet, inkludering og styrke oppvekst vilkårene enda 
mer i Nordre Follo - i tråd med kommunens mål.  
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OI kommentar til arealplanen 

Bygging av idrettshaller og anlegg på Østre Greverud hindres i dag av Marka loven.  En idrettshall er i 
tråd med det formålet arealet er regulert for  

I kommuneplanens arealplan legger dagens rigide tolkning av Marka loven store begrensninger på 
aktivitet. OI vil foreslå at det i den nye arealplanen åpnes for at idrett bør vurderes særskilt ifm. den 
rigide forvaltningen av marka grensa.   

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Oppegård IL 

 

Hege Frøyna 

Dagligleder 
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