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Merknader til søknad om dispensasjon fra markaloven oppføring av fire lysmaster ved 
Lillomarka arena (PBE saksnummer 201618548) 

Lillomarkas Venner er kjent med at Hjellnes Consult har søkt om dispensasjon fra 
markaloven for oppføring av fire lysmaster i skogen mellom Lillomarka arena og lysløypa 
mellom Badedammen og Steinbruvann. Dette er en sti som for noen år siden ble utvidet 
uten at det, så langt vi kjenner til, forelå en formell tillatelse.  

Slik Lillomarkas Venner oppfatter søknaden skal traseen brukes kun i treningsøyemed, og at 
begrunnelsen for at man ønsker lysmaster, er at naturområdet nord for Huken, som er 
markert som «opsjon» i reguleringsplanen, ikke skal tas i bruk som en del av Lillomarka 
arena.  

Lillomarkas Venner forstår at behovet for tilgang til det ordinære løypenettet er relevant for 
lengre treningsturer, men traseen krysser en blåmerket sti som er mye brukt hele året, og vi 
er bekymret for at det kan oppstå brukerkonflikter, både der og ved utgangen til lysløypa.  
 
Lillomarkas Venner kan stille seg positive til en dispensasjon fra markaloven til dette tiltaket 
på forutsetning av:  

 at naturområdet nord for Huken spares som natur- og friluftsområde, og at 
opsjonsmuligheten for området fjernes helt fra reguleringsplanen  

 at stien opprettholdes som sti, dvs. at traseen ikke gruses 

 at det ikke gjøres terrenginngrep i form av sprengning og/eller utgraving til kabling i 
bakken 

 at stolpene som benyttes skal være trestolper som passer inn i omgivelsene 

 at det settes opp varselskilt i begge ender av traseen om at skiløperne viser hensyn til 
andre brukere både når de skal krysse den blåmerkede stien og ut/inn av lysløypa 

 
For styret i Lillomarkas Venner  
Vennlig hilsen 

Frode O. Hansen (sign)  
Leder i Lillomarkas Venner 

 
Kopi:  
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  
Kultur og idrettsbygg v/Anne-Lene Bakken Ulseth: anne.lene.b.ulseth@kid.oslo.kommune.no  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel v/Daniel Rees: daniel.rees@oslo.kommune.no  
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