FRINI - Samarbeid mellom
friluftslivsorganisasjoner med
aktivitet i Nittedal kommune

Uttalelse til Forslag kommuneplan 2018-2030
Nittedal kommune, saksnummer 16/02549
Uttalelsen støttes av Oslo og Omland friluftsråd, Naturvernforbundet i
Nittedal, Lillomarkas venner, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus,
Akershus og Oslo orienteringskrets og Døli Løvstad vel.

1 Bakgrunn for denne uttalelsen
Forslag til ny kommuneplan ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 109/18. Den er nå lagt ut
på høring og offentlig ettersyn.

2 Organisasjonene bak denne uttalelsen
Oslo og omland friluftsråd (OOF) er en paraplyorganisasjon for 43 naturvern- og friluftslivsorganisasjoner,
velforbund og idrettsorganisasjoner. I tillegg er to fylkeskommuner og 16 kommuner medlemmer, deriblant
Nittedal.
Naturvernforbundet i Nittedal er et lokallag av NNV (Norges Naturvernforbund). Lokallaget ble stiftet i 2009
og har til formål å arbeide for lokale natur- og miljøsaker.
Lillomarkas Venner (LV) er en frittstående og partipolitisk nøytral forening som arbeider for å sikre
Lillomarkas naturverdier og naturmangfold, sikre det naturnære friluftslivet, samt øke interessen for
fritidsbruken av marka.
NJFF-Akershus er et fylkeslag under Norges Jeger- og Fiskerforbund, med 48 lokalforeninger. Vi har i
overkant av 13.000 medlemmer, og det er mye jakt- og fiskeaktiviteter i vårt fylke.
Akershus og Oslo Orienteringskrets omfatter 55 idrettslag og har 4496 medlemmer.
Døli Løvstad vel er en velforening for området Fossen-Døli-Løvstad-Trebyen.
Friluftslivsorganisasjonene med aktivitet i Nittedal kommune; DNT Oslo og omegn, Skiforeningen, Nittedal
Orientering, Røde Kors Hjelpekorps og speiderforeningene i Nittedal har inngått en samarbeidsavtale med
Nittedal kommune. Målsettingen med samarbeidsavtalen er å fremme trivselen og folkehelsen til
innbyggerne i Nittedal kommune, gjennom å bidra til
 økt friluftsliv for alle grupper,
 økt kunnskap om kulturminner, naturperler og andre severdigheter i Nittedal kommune.
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3 Hensynssone for Bjønndalen bruk
Hensynssonen er omtalt i punkt 7.8 Nye hensynssoner som H_190 og i figurer og arealdelen som H190_1.
Organisasjonene bak denne uttalelsen oppfordrer Nittedal kommune til å trekke tilbake forslaget om en
hensynssone for byggeråstoff i Marka nord og vest for Bjønndalen bruk. Hensynssonen omfatter et
nærfriluftsområde med stier og skiløype, det arrangeres orienteringsløp og turorientering i området, og
kulturminnene etter Rudsetra og Masjørgengruva ligger i området.
En eventuell gjennomføring av utvidelse av Bjønndalen bruk inn i Marka vil være et brudd på Norsk lov
(markaloven og mineralloven). De unntak som er gitt i Markalovens §7 inkluderer ikke utvidelse av
steinbrudd inn i Marka. I mineralloven §47 er forholdet til markaloven angitt: ”Det kan ikke letes og
undersøkes i områder som omfattes av lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (markaloven)".
Ved gjennomgang av sakspapirer finner vi et brev til Nittedal kommune fra Direktoratet for
mineralforvaltning, med referanse 17/00533-2, vedlagt. I brevet heter det at «kommunen så langt det er
mulig, bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som tilrettelegger for
nedbygging av forekomster, eller legge andre begrensinger for framtidig utnyttelse av ressursene.» I
kommuneplanen finnes en tilsvarende formulering: «Bjønndalen har råstoff av nasjonal verdi som det er
viktig å sikre i kommuneplan først og fremst for å hindre at disse bygges ned til andre formal.»
Marka representerer ikke en «nedbygging», både fordi Marka allerede er fastsatt ved lov, og fordi det ifølge
markaloven ikke er tillatt å «nedbygge» Marka. Dersom Nittedal kommune ønsker å ta hensyn til brevet fra
Direktoratet for mineralforvaltning, måtte en hensynssone vært definert i andre arealer enn Marka. Vi kan
populært si at Nittedal kommune har definert hensynssonen «feil vei».
I forslaget til kommuneplanens arealdel skriver Nittedal kommune at «det må fram til neste revisjon av
kommuneplan foregå en dialog med berørte myndigheter om mulighet til og avveining av de ulike
interessene». For å unngå unødig ressursbruk fra både Nittedal kommune, regionale og nasjonale
myndigheter, samt lokale, regionale og nasjonale organisasjoner, ber vi Nittedal kommune om å trekke
forslaget om hensynssone i Marka for Bjønndalen bruk.

4 Delområde for idrett i Varingskollen
I kommuneplanen heter det i punkt 1.4.6 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, under Idrettsanlegg:
«Det er avsatt flere områder i kommuneplan til idrett, nedenfor er opplistet eksisterende og nye områder:..
o Varingskollen
o Varingskollen, forslag til utvidelse, ny
..I foreliggende kommuneplanforslag er dette fulgt opp ved å foreslå utvidelser av arealer for anlegg i
Varingskollen, og et areal for utfartsparkering.»
I punkt 7.1.4 heter det: «Det er lagt inn nye delområder til idrett i Varingskollen (BIA3). Ved regulering av
Varingskollen skal gamle sleper i området tas hensyn til».
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I kommuneplanens arealdel er områder BIA3 og BIA5 angitt.
Utvidelse av idrettsanlegget i Varingskollen inn i Marka er så vidt vi har brakt på det rene, ikke behandlet
andre steder i høringsdokumentene.
Områdene er populære nærfriluftsområder med mange stier og slep. På grunn av friluftslivs-verdiene er
områdene brukt i mange organiserte turer, blant annet i regi av Turkameratene Nittedal Turlag. Vi ber om at
Nittedal kommune foretar en full utredning av disse hensynene, med mulighet for innsyn og påvirkning fra
de berørte organisasjonene. Utredningen må også anbefale tydelige og oppfølgbare vilkår for bruk av
områdene.
Før en slik utredning er gjennomført, kan ikke organisasjonene bak denne uttalelsen støtte utvidelser av
arealer for anlegg i Varingskollen i Marka.

5 Generell kommentar
Organisasjonene bak uttalelsen finner at kapittel 1 og spesielt kapittel 1.2 har gode målsetninger. Vi savner
likevel flere konkrete tiltak for å oppfylle de gode målsetningene.
Eksempler på slike tiltak er






Brede buffersoner langs vassdrag, som
o har fordeler i forhold til klimatilpasning og overvann
o kan gi korridorer for vilt
o kan ha kantvegetasjon som kan bevares eller gjenskapes med stedegne arter
o kan hindre avrenning fra jordbruk, og
o gir større mulighet til å tilrettelegge for friluftsliv både sommer og vinter
Sikring og anlegging av stier og smett i bebyggelsen, som
o øker muligheten for å gå eller sykle, med tilhørende folkehelse- og klima effekt
o Bidrar til grøntdrag, med positive miljø-effekter
o Bidrar til trygge skoleveier
Slike stier og smett må reguleres, skiltes og vedlikeholdes, gjerne i samarbeid med organisasjonene.
Anlegging av utfartsparkeringer.
Selv om Nittedal har utført noen tiltak for å bedre kapasiteten for utfart til friluftslivsområder, er
fremdeles kapasiteten for liten. Vi setter pris på at det i denne planen er det funnet plass til en
utfartsparkering i Gruveveien. Det er likevel behov for flere utfartsparkeringer for en økende
befolkning. Eksempelvis vil en bedret utfartsparkering ved jordstasjonen i Hakadal lette adgangen til
de flotte naturområdene ved Rundkollen og Sortungsbekken Naturreservat, med positiv effekt på
både fysisk og psykisk helse. En utfartsparkering ved kulturminnene ved Svartkruttverket vil øke
forståelsen av Nittedals historie, og også bidra til stolt Nittedalsidentitet.

Med vennlig hilsen
Martin Veastad
Kontaktperson for FRINI

