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Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 

 

 

Oslo, 12.09.22 

Vi viser til høring «Lilleakerbyen» (saksnr: 201804032), med høringsfrist 12. september 2022. 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo, stiftet 2016, er et samarbeidsnettverk for naturvern- og 
friluftslivsorganisasjoner i Oslo, og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet i 
fylket.    

Denne uttalelsen sende på vegne av: Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn og 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. 

 

Naturverdier 
Planområdet inneholder flere registrerte rødliste arter og verdifulle naturtyper, godt dokumentert 
gjennom offentlig tilgjengelig kilder som naturbase1 og artsobservasjoner2, men også forslagstillers 
egen rapport om naturmangfold. Lysakerelva med dagens kantsone er vurdert til å ha regional verdi 
(B). §7.6 i kommuneplanen sier at «I områder hvor det er registrert naturverdier med regional verdi 
(B-områder) skal det foreligge særlige grunner for å tillate tiltak som kan forringe naturverdier.»3. Vi 
stiller oss bak Plan- og bygningsetatens (PBE) vurdering om at det ikke foreligger særlige grunner som 
skal tillate at tiltakene som er foreslått innenfor naturtypen gjennomføres4. 

Det er kritikkverdig at ingen av de avbøtende tiltakene som er foreslått i naturmangfoldsrapporten er 
fulgt opp eller inkludert i planforslaget, og et klart brudd på de alminnelige bestemmelsene om 
bærekraftig bruk i naturmangfoldloven - § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Vi stiller oss bak PBEs krav om at 
forslagstiller sikrer avbøtende tiltak5. 

 

Friluftsliv og bruk 
Vi kan ikke se at informasjon om dagens bruk gjennom prosjektet Kartlegging og verdsetting av 

 

1 Naturbase - https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/  
2 Artsobservasjoner - https://www.artsobservasjoner.no/  
3 Kommuneplan 2015, del 2: Juridisk arealdel, § 7.6 naturmiljø - 
https://www.oslo.kommune.no/politikk/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/  
4 Lilleakerbyen - Planforslag til offentlig ettersyn, s. 157. 
5 Lilleakerbyen - Planforslag til offentlig ettersyn, s. 161. 
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friluftslivsområder i Oslo kommune6 er inkludert, hverken i planforslaget eller Civitas rapport 
om friluftsliv7. I tillegg til informasjonen som finnes på kommunens egne nettsider, er funnene i 
kartleggingsprosjektet tilgjengelige gjennom naturbase, så vi ser ingen god grunn til at det ikke skulle 
være inkludert i beskrivelsen av 0-alternativet, eller dagens situasjon. I det minste ville vi forventet 
en redegjørelse på hvorfor det var utelatt. 

I kartleggingsrapporten står følgende beskrevet for kantsoneområdet langs Lysakerelva: «Området er 
verdsatt som svært viktig friluftslivsområde (A). Dette skyldes stor brukerfrekvens (5), ganske mange 
opplevelseskvaliteter (4) og spesiell funksjon (5) som en del av et mye brukt hovedturveidrag langs 
Lysakerelva. (..) Turveien er veldig mye brukt, både av lokale og folk fra andre steder. Viktig 
grønnkorridor for både gående og syklende. Brukes til rekreasjon og jobbreise hele året».8  

Dette samsvarer ikke veldig med hvordan området er beskrevet i Civitas rapport, hvor det heller 
virker som man vektlegger mangelen på ytterligere tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet.9 FNF 
Oslo mener at tilrettelegging bør tilpasses ut ifra reelt behov, og ikke ut ifra en ide om at 
tilrettelegging er utelukkende positivt, uavhengig av hvilke verdier som allerede eksisterer.   

 

Krav om konkretisering 
Planforslaget har svært få konkrete krav til utforming og funksjon. FNF Oslo stiller seg derfor bak de 
kravene til reguleringsbestemmelser som listes opp av PBE.10 Vi støtter også kravet om at 
forslagstiller sikrer plantingen av 1000 trær i Lilleakerbyen, i tillegg til de som eventuelt må erstattes. 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Adrian Mortensen 

 

 

6 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo kommune - https://www.oslo.kommune.no/natur-
kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivomrader/#gref  
7 «Undersøkelse 14: Folkehelse, friluftsliv, universell utforming, barn, unge og eldre – Lilleakerbyen», Civitas 
2022   
8 Nedre Lysakerelva - https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00041889  
9 «Undersøkelse 14: Folkehelse, friluftsliv, universell utforming, barn, unge og eldre – Lilleakerbyen», s.17, 
Civitas 2022   
10 Lilleakerbyen - Planforslag til offentlig ettersyn, s. 178.. 

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivomrader/#gref
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivomrader/#gref
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00041889

