
Forskrift om midlertidig sperring av Langøyene i Nesodden kommune 

for allmenn ferdsel og opphold, Lokal forskrift for Nesodden 

kommune, Viken fylkeskommune:  
 

§1. Formål. 

Forskriften har som formål å tilrettelegge for forsvarlig oppryddingsarbeid på Langøyene. Midlertidig 

sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold gjøres av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. 

  

§2. Bakgrunn for forskriften. 

Det skal foretas omfattende oppryddingsarbeider og rehabilitering av Langøyene, for å fremme 

friluftslivet og miljøet på øya, samt hindre ytterligere forurensning fra deponiet.   

Opprydningsarbeidet omfatter blant annet: 

• Igjenfylling av forurensede masser på øya. 

• Rydding og rehabilitering av forurensede masser langs strandkant. 

• Etablering av offentlig vann- og avløpsnett. 

• Oppføring av byggverk knyttet til drift og infrastruktur.  

• Etablering av sikre grill og bålplasser. 

Det anses ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å ferdes på Langøyene under anleggsperioden. Dette er 

bakgrunnen for det midlertidige forbudet om allmen ferdsel og opphold for allmennheten på 

Langøyene under anleggsperioden. 

 

§3. Virkeområde. 

Langøyene har tidligere vært to øyer, men ved senere bruk som deponi, har ført til at havområde 

mellom øyene har blitt fylt igjen. Derav navnet Langøyene. 

 Forskriften gjelder ferdsel på hele øya. 

 

§4. Ikrafttreden og virkning. 

Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøringsdato. Forskriften opphører den dato oppryddingsarbeidet 

på Langøyene er ferdigstilte. Forskriften oppheves automatisk 5 år etter vedtaksdato jf. friluftsloven 

§16.  

Anleggsperioden er antatt å vare i 2 år f.o.m. 01.01.2020. 

Forskriften tar forbehold om at det kan forekomme forsinkelser i det planlagte arbeidet. 

Forskriften er gjeldene for enhver som ikke er direkte tilknyttet oppryddingsarbeidene. 

 



§5. Håndhevelse. 

Nesodden kommune gir Oslo kommune v/ Bymiljøetaten fullmakt til å finne en egnet løsning for den 

administrative og den praktiske gjennomføringen for håndhevelse av bestemmelser gitt i medhold av 

denne forskrift.  

Herunder etablere konkrete rutiner og egne bestemmelser for håndhevelsen av forskriften.  

 

§6. Hjemmel. 

Hjemmel: LOV – 1957-06-28-16-§16 (lovinfo til Lovdata) 

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 16. 

 

 

 

 


