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Dette brevet sendes på vegne av DNT Oslo og Omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, 

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Skiforeningen og Skogselskapet Oslo og 

Akershus. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og 

friluftslivet i området. For oss er derfor det viktigste målet i Lillestrøm kommunes planarbeid at 

naturområdene, naturmangfoldet og muligheten til å drive med friluftsliv blir ivaretatt på best 

mulig måte.  

FNF Akershus synes planprogrammet for kommuneplanens arealdel er oversiktlig og tydelig. Vi er 

også veldig glade for at FNs bærekraftsmål legges til grunn. FNF Akershus er fornøyd med at 

kommunen planlegger for et hensiktsmessig utbyggingsmønster og ønsker å ha god oversikt over 

naturtyper, arter og deres leveområder for å sikre at nye utbygginger ikke ødelegger viktige 

naturverdier. 

Planprogrammet 

Generelt ønsker FNF Akershus at Lillestrøm kommune bruker virkemidlene i kommuneplanens 

arealdel til å sikre kommunens verdifulle naturområder, grøntområder, grønne korridorer, grønne 

lunger og hundremetersskoger, deriblant 

• sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planer, og at dispensasjonspraksis ikke 

forringer dette.   

• følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og vassdragsareal for å unngå 

bit for bit-utbygging. 

Uttalelse til 
Langsiktig arealstrategi og planprogram til 
kommuneplanens arealdel, Lillestrøm kommune 
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• å sikre grøntområder, grønne korridorer, grønne lunger og hundremetersskoger i 

fortettingen som er planlagt. 

• innlemme vannmiljøhensyn via arealformål og gi bestemmelser og retningslinjer for å 

beskytte vannmiljøet i kommunen. 

• sikre kommunens naturområder ved å etablere endelige og definerte kartfestede grenser 

for bygge- og utviklingsområdene og for områdene med vedlikeholdsvekst. 

 

6.1 Konsekvensutredning og ROS 

FNF Akershus vil minne om viktigheten av naturmangfoldlovens §10 når forslag til nye 

utbyggingsområder konsekvensutredes. Kommuner scorer dårlig på praktisering av 

naturmangfoldlovens § 10 Samlet belastning1. Vi håper Lillestrøm kommune vil tillegge prinsippet om 

samlet belastning i naturmangfoldloven stor vekt i konsekvensutredninger, slik at bl.a. arter og 

naturtyper ses i en større sammenheng.  

6.2 Utredninger til arealdelen 

Det er arealendringer som hovedsakelig truer natur- og friluftslivsverdiene, da særlig bit for bit-

utbyggingen som samlet sett beslaglegger og splitter opp naturområdene. Kommunenes 

arealplanlegging er den mest avgjørende faktoren for å ivareta naturverdier, friluftsliv, kulturmiljø og 

landskap. Det hviler derfor et stort ansvar på kommunenes politikere og administrasjoner for å 

ivareta naturen og muligheten for å bruke denne. Hensynet til naturen må gjenspeiles i arealbruken. 

FNF Akershus er derfor veldig fornøyd med at Lillestrøm kommune har vedtatt å utarbeide 

arealregnskap, og at dette blir lagt til grunn i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Vi ber i 

tillegg kommunen ha som mål å bli arealnøytral2 - netto null tap av natur i kommunen. 

Videre er vi veldig fornøyd med at kommunen skal vurdere om noen ubebygde områder skal 

tilbakeføres til LNF-formål, få oversikt over massemottak, utrede arealer for snødeponier og vurdere 

konsekvenser for skytebaner (se for øvrig tidligere uttalelse angående Lahaug skytebane3). Til info, 

Viken fylkeskommune har også nettopp lansert en ny veileder for masseforvaltning i kommunene4. 

6.3 Annet strategi- og planarbeid som gir innspill til arealdelen 

FNF Akershus er fornøyd med at det skal utarbeides en naturmangfoldplan og en ravineplan for 

Lillestrøm kommune. I forbindelse med kartleggingen i arbeidet med disse planene, se rapport fra 

Biofokus der behov for kartlegging i Akershus er gjennomgått (2020)5. Der står det bl.a. for Lillestrøm 

at områdene over marin grense i Fet og Sørum bør kartlegges bedre.  Det er også bra at det skal 

gjennomføres kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder og at dette skal danne grunnlag for 

videre arbeid med friluftslivets ferdselsårer.  

Vi oppfordrer kommunen til å revidere kartleggingene jevnlig for å sikre oppdaterte 

kunnskapsgrunnlag for natur og friluftsliv. 

 

1 Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven, 2014  
2 Et arealnøytralt Norge, Sabima 
3 Uttalelse til utvidet varslingsområde for Lahaug skytebane, 2021 og Uttalelse til Planprogram for Lahaug skytebane, 2017 
4 Veileder for masseforvaltning i kommunene, Viken fylkeskommune, 2021 
5 Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken, 2020  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Gjennomgang-av-praktisering-av-naturmangfoldloven/id2005758/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
https://fnf-nett.no/akershus/uttalelse-til-endring-av-varslingsomrade-for-lahaug-skytebane/
https://fnf-nett.no/akershus/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/061217_Uttalelse_Lahaugmoen_FNF_OOF.pdf
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2021/02/statusoppdatering-for-kartlegging-av-viktige-naturtyper-i-akershus-delen-av-viken/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
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Langsiktig arealstrategi for Lillestrøm kommune 

FNF Akershus synes arealstrategien inneholder veldig mange gode punkter for naturverdiene og 

friluftslivsinteressene. Se under for noen kommentarer: 

1.1 d) Vassdrag og vassdragsbelter skal bevares eller videreutvikles for natur-, landbruks- eller 

rekreasjonsformål.  

En av de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region er avrenning fra landbruket. 

«Videreutvikling» av vassdrag og vassdragsbelter for landbruksformål må derfor inkludere gode 

og brede kantsoner med mye vegetasjon. 

 

2.1 g) De prioriterte tettstedene skal utvikles med attraktive felles uterom og grøntarealer nær der 

folk bor, møteplasser fylt med liv og aktivitet, og tilgang til turstier og nærmiljøanlegg. 

Kommunen bør ha som mål at alle skal bo mindre enn 500 m fra nærmeste turvei. 

 

4.1 d) Næring basert på natur- og kulturressurser skal videreutvikles og fornyes. 

Vi ber kommunen være bevisst på at næringsutvikling basert på natur- og kulturressurser må 

være på lag med naturen. 

 

Kommentarer til selve prosessen 

Lange nok høringsfrister på kommuneplanen 

FNF Akershus håper kommunen vil legge til rette for en høringsfrist på mer enn 6 uker. 

Kommuneplaner er ofte store og viktige. Uttalelser skal i mange organisasjoner behandles som 

styrevedtak. Man må gi nok tid lokalt for engasjerte til å sette seg inn i planen, skrive et forslag til 

uttalelse og sende til styrer. Vi mener derfor man må ha en frist på minimum to måneder. 

Medvirkningsmøter 

Det er bra at det legges opp til informasjonsmøter og workshops.  

FNF Akershus er et samarbeidsnettverk på regionalt nivå, og sitter derfor ikke på like god 

lokalkunnskap som de lokale organisasjonene med virke i Lillestrøm. Vi oppfordrer kommunen til å 

utvikle et godt samarbeid med disse som en del av arbeidet med kommuneplanen. FNF Akershus 

bidrar gjerne med mer detaljerte innspill til rullering av andre mer dyptgående planer som påvirker 

våre interesser (f.eks. temaplan for naturmangfold) fra et regionalt ståsted.  

FNF Akershus ber om å bli orientert om framdrift i kommuneplanprosessen, og vi ber om å få beskjed 

når det er åpent for å gi arealinnspill. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 
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Maria Rundhaugen Tesaker 

Koordinator 

FNF Akershus 


