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Vedtak: 
 
Forskrift om midlertidig sperring av Langøyene i Nesodden kommune for allmenn ferdsel og 
opphold vedtas i medhold av friluftsloven § 16. 
 
Forskriften sendes videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for stadfestelse. 
 
Forskriften gjør seg gjeldende først når den er stadfestet av Fylkesmannen, kunngjort og publisert i 
Norsk Lovtidend.  
 
 

 
Nesodden kommune har på forespørsel fra Oslo kommune Bymiljøetat besluttet å fatte forskrift 
etter friluftsloven § 16, med samtykke fra grunneier (Oslo kommune).  
 
Friluftsloven (fll.) § 16. (Sperring av særlig utsatt område) 
Blir en eiendom i særlig grad utsatt for allmenhetens ferdsel kan kommunen med samtykke fra 
eieren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen, når ferdselen gjør nevneverdig skade på 
den eller er til vesentlig hinder for den bruk som eieren eller brukeren gjør eller ønsker å gjøre av 
den.  
 
Sperring fastsettes for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen. Kommunens vedtak må 
stadfestes av Fylkesmannen. 
 
Bakgrunn for forskrift 
Det skal i løpet av de neste par årene gjennomføres omfattende opprydningsarbeider på Langøyene i 
Nesodden kommune. Arbeidene på øya innebærer blant annet plombering av den gamle 
søppelfyllingen mellom Nordre og Søndre Langøya med nye rene masser. Langøyene vil bli tilknyttet 
det offentligere VA-nettet. Deler av den eldre bygningsmassen på øya skal rives og det skal bygges 
opp nye toalettfasiliteter på sletta mellom øyene og på Nordre Langøya. 
 
Anleggsperioden de neste par årene vil bli intensiv med stor aktivitet inne på øya og i området rundt 
øya. Området mellom nordre og søndre Langøya vil være et anleggsområde og avstengt med 
byggegjerder. Det vil være stor aktivitet i sjøområdene med tilføring av masser på sjøbunn og frakt av 



masser til land. Det vil ikke være mulig å komme til strendene eller fergekai. 
 
Oslo Bymiljøetat, som normalt sett drifter øya, vil i anleggsperioden ha svært begrenset tilgang til 
bryggene på Langøyene. Det vil derfor ikke være mulig med en «normal» drift av øya. De kan bl.a. 
derfor ikke hente søppel. Andre driftsoppgaver som vask/tømming av toaletter (disse vil bli 
stengt/sanert) vil heller ikke bli utført. 
 
Bestemmelser i forskrift 
Bestemmelsene i forskriften ligger vedlagt i eget dokument. 
 
Bestemmelsene i forskriften skal sikre at Langøyene ikke blir brukt som rekreasjonsområde eller 
annen form for allmenn bruk under anleggsarbeidene.  
 
Forskriften § 4 tar høyde for at forskriften skal oppheves ved ferdigstillelse av øya, da det ikke lenger 
er behov for å begrense allmenhetens opphold og ferdsel på Langøyene. Planlagt anleggsperiode er 
på 2 år fra 01.01.2020, men forskriften tar forbehold om at det kan forekomme forsinkelser i 
arbeidet.  
 
Forskriften kan ikke ha lenger virkning enn 5 år jf. fll. § 16.  
 
Vurdering 
På bakgrunn av opprydningsarbeidene som skal gjennomføres på øya, ser kommunen det som 
uforsvarlig å tillate opphold og ferdsel for allmenheten på øya. Kommunen har på forespørsel fra 
grunneier av Langøyene, Oslo kommune, besluttet å vedta lokal forskrift som forbyr allmenn ferdsel 
og opphold på øya inntil opprydningsarbeidene er ferdigstilt. 
 
Tidligere Saksgang 

• 07.01.2020: Nesodden kommune mottok forespørsel om vedtak etter fll. § 16 fra Oslo 
kommune om midlertidig sperring av Langøyene.  

• 29.01.2020: Kommunen annonserte i Amta (lokalavis) varsel om forskrift som ga alle 
mulighet til å kommentere bestemmelsene i forskriften.  

• 20.02.2020: Frist for å sende inn kommentarer/merknader til forskriften.  
 
Kommunens svar på merknader 
Se eget dokument (vedlagt) for alle mottatte merknader i sin helhet.  
 
Kommunen svarer herunder på de merknader som har konkrete innspill.  
 
Merknadenes hovedmomenter og kommunens svar på merknader: 
 
Fiskeridirektoratet:  
Fiskeridirektoratet ber om at det ikke settes noen begrensninger når det gjelder utøvelse  
av fiske i dette sjøområdet i arbeidsperioden, og at fiskernes interesser i best mulig grad  
blir ivaretatt. 
 
Det er en registrert låssettingsplass i Skinnerbukta som anses som svært viktig.  
 
Kommunens svar: 
Forskriften legger ingen begrensninger på utøvelse av fiske rundt øya. Skinnerbukta befinner seg på 
Malmøya og berøres ikke av forskriftens bestemmelser.  
 
Ruter: 
I forbindelse med oppgradering av Langøyene brygge vil det kunne være nødvendig for Ruter å ha  
muligheten til å besiktige bryggen. Det vil være naturlig å gjennomføre slik besiktigelse gjennom  



kontakt med oppgraderingsprosjektet for Langøyene i EBY. 
 
Kommunens svar:  
Det vil være en naturlig del av arbeidet med prosjekteringen og vil anses som å være direkte 
tilknyttet arbeidet på øya. 
 
Kommunen har ikke foretatt noen endringer av forskriften på bakgrunn av mottatte merknader.  
 
Videre saksgang 
Vedtaket sendes til Fylkesmannen for stadfestelse. Om vedtaket blir stadfestet, publiseres det en 
kunngjøring av forskriften i Amta. Kunngjøringen sendes til alle berørte interesseorganisasjoner og 
øvrige myndigheter (de samme som fikk varsel).  
 
Fylkesmannen har ansvaret med å publisere forskriften i Norsk Lovtidend.  
 
Delegering 
Friluftsloven § 16 er delegert gjennom Nesoddens delegeringsreglement til avdelingsleder på 
planavdelingen. Denne forskrift fattes i medhold av delegeringsreglementet til Nesodden kommune. 
 
Kommunestyret → Kommunedirektør → Kommunalsjef Plan, teknikk og miljø → Virksomhetsleder 
Plan- bygg og geodata → Avdelingsleder Plan. 
 
Klage 
Forskrifter kan normalt ikke påklages. Etter friluftsloven kan imidlertid Fylkesmannens vedtak om å 
stadfeste forskriften påklages av fylkeskommunen, rettighetshavere, friluftsråd eller nabokommuner 
jf. friluftsloven § 24.  
 
Klagefristen er 3 uker fra Fylkesmannen stadfester vedtaket. 
 
Konklusjon 
Forskrift om midlertidig sperring av Langøyene i Nesodden kommune for allmenn ferdsel og opphold 
vedtas iht. friluftsloven § 16. 
 
Forskriften sendes videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for stadfestelse. 
 
Forskriften gjør seg gjeldene først når den er stadfestet av fylkesmannen, kunngjort og publisert i 
Norsk Lovtidend.  
 
 
 
Grethe Hagbø  
virksomhetsleder Madeleine Salveson 
 fungerende avdelingsleder 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
 
Vedlegg 
«TBLVEDLEGGC__NDB_TITTEL___1___1» 
Merknader samlet 
Utkast Forskrift om midlertidig sperring av Langøyene i Nesodden 
kommune (pdf) 
 


