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MIDLERTIDIG SPERRING AV LANGØYENE, 2020 - 2021 

Sperring av Langøyene 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten ber Nesodden kommune fatte vedtak om sperring av 
Langøyene, gnr.2/bnr.2 i Nesodden kommune, jf. Lov om friluftslivet (frill.), § 16. 
Bymiljøetaten ønsker en midlertidig sperring av Langøyene i anleggsperioden (antatt 
anleggsperiode: 01.01.2020 - 31.12.2021). Tidsperioden samsvarer med den planlagte 
anleggsvirksomheten som vil pågå på Langøyene. 
 
Bakgrunn for saken 
Langøyene ligger i Nesodden kommune og er eiet av Oslo kommune. Langøyene er et svært 
populært frilufts- og rekreasjonsområde for innbyggere i Oslo og nærliggende kommuner.  
Oslo kommune vil i løpet av de neste par årene gjennomføre en omfattende rehabilitering av 
Langøyene for å sikre det gamle avfallsdeponiet. Den gamle søppelfyllingen mellom Nordre og 
Søndre Langøya skal plomberes 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 bygge-gjerder.  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.  Allmenheten vil ikke ha tilgang til Langøyene i anleggsperioden. 
 
Dagens toaletter og vannposter (som ligger innenfor anleggsområdet ) vil bli stengt/sanert i 
forbindelse med rehabiliteringen. Allmenheten vil derfor ikke ha tilgang på toaletter eller 
tilgang på vann på øya. 
 
Bymiljøetaten vil i anleggsperioden ha svært begrenset tilgang til bryggene på Langøyene.  Det 
vil derfor ikke være mulig med en «normal» drift av øya.  Vi kan bl.a. derfor ikke hente søppel.  
Andre driftsoppgaver som vask/tømming av toaletter (disse vil bli stengt/sanert) vil heller ikke 
bli utført.  Bymiljøeten vil heller ikke opprettholde vakthold på øya. 
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Telting og opphold på øya medfører svært mye søppel som vi kontinuerlig må rydde og fjerne.  
I år har vi i tillegg også hatt hærverk og ødeleggelser på vegetasjon (se vedlagt samlerapport for 
Langøyene 2019). Vår erfaring er at det er stort behov for kontinuerlig drift og vakthold på 
Langøyene dersom vi skal forhindre ukontrollert forsøpling og ødeleggelser.  I anleggsperioden 
vil vi som tidligere nevnt ikke ha mulighet til å ivareta drift eller vakthold.   Hensikten med 
rehabiliteringen er å sikre og tilrettelegge slik at Langøyene kan forbli et attraktiv frilufts- og 
rekreasjonsområde. En midlertidig sperring av Langøyene for allmenheten i anleggsperioden 
vil begrense muligheten for ødeleggelser, hærverk og forsøpling.  
 
Vi ønsker at Nesodden kommune vedtar (lokal forskrift) midlertidige opphold-/ferdsels-
restriksjoner samt midlertidig forbud om å telte på øya.  Bymiljøetaten ønsker så tidlig som 
mulig å informere publikum om begrensninger som gjelder bruken av Langøyene de neste 2 
årene og på den måten hindre mulige konflikter.  Et midlertidig forbud for opphold/ferdsel og 
telting vil også bidra til å redusere sjansen for ulykker.  
 
Bymiljøetatens vurdering 
På bakgrunn av situasjonen på Langøyene slik den er beskrevet ovenfor, mener Bymiljøetaten 
at det er nødvendig å sperre hele eiendommen i anleggsperioden (antatt å vare 2 år). 
 
Bymiljøetaten ber Nesodden kommune om å fatte vedtak om sperring av Langøyene i 
anleggsperioden. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Kjetil Storaas Hansen Jon Karl Christiansen 
Divisjonsdirektør, Bymiljøetaten   
Godkjent elektronisk 
 
 
Kopi til: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
 
Vedlegg:  Samlerapport Langøyene 2019 (datert 11.11.2019) 
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Samlerapport Langøyene 2019 

 Fergetider:  

o Helgeruter Mai – juni  

o Sommerruter: juni – september 

 Passasjertall fra Ruter: ca 51644 fra Langøyene i 2019. Ca 86850 i 2018 

 Første telt på plass i slutten av mars. 10. april var det 29 telt, mot ca 20 telt 20. april i 2018. 

 1. august 2019 observert ca 250 telt, mot 150 telt på det meste i 2018. 

 20 telt 17. sept. 2019(etter siste ferge) er samme antall som i 2018. 

 
Passasjertall fra Ruter viser at det har vært over 50000 reisende til Langøyene i 2019. Dette er en 

tilbakegang på over 30000 fra 2018, og er trolig grunnet ustabilt vær sammenlignet med 2018. Men 

det er observert mange flere telt på samme tid på øya i 2019. Det kan derfor tyde på at det i 2018 

var flere kortidsteltere som besøkte Langøyene enn i 2019. Før sesongen ble veien som går over 

nordøya utbedret av Maritim med hjelp av en maskinfører fra Nordmarka. I tillegg ble veien lagt 

om på to plasser for å forbedre fremkommeligheten i forbindelse med driften av øya. Den 

oppgraderte veien vil i tillegg til mindre slitasje på maskiner, gi en klar avgrensing på hvor det ikke 

kan teltes slik at vi unngår konflikter mellom teltere og maritim`s ansatte som kjører i forbindelse 

med den daglige driften. 

 

  
Bilde 1) Utbedring av vei              Bilde 2) Utbedring av vei 

 



 

  

Bilde 3) Utbedring av vei            Bilde 4) Utbedring av vei 

 

I 2019 har det vært flere episoder der politiet har vært tilkalt og det meldes om mye bråk og mange 

konflikter på øya. Dette medførte at det på sensommeren var flere som pakket sammen og reiste fra 

øya grunnet bråk.  

 

Samarbeidet mellom seksjon øyer- og kulturlandskap og Bypatruljen ble videreført i 2019. 

Bypatruljen har hatt jevnlige patruljer på Langøyene i sesongen i tillegg til at maritim`s naturoppsyn 

har gjennomført teltoppsyn fortløpende. Bypatruljen har kun gått patruljer og svart på spørsmål fra 

besøkende. De har ikke hengt opp lapper om brudd på teltreglene. Maritim`s naturoppsyn har hengt 

opp lapper der det har vært brudd på teltreglene. Dette har hovedsakelig vært tilfeller av 

privatisering, forsøpling og telt som står for tett. I tillegg har det vært mange tilfeller av løs hund, og 

en beboer fikk i løpet av sommeren flere advarsler fordi hunden til vedkommende ikke gikk i bånd. 

Til slutt resulterte det i en anmeldelse for brudd på båndtvangsbestemmelsene. 

 

Også i 2019 har vi hatt utfordringer med båter som har ligget fortøyd til land over lengre tid. Båtene 

har i 2019 fått påklistret varsel i august. De fleste båtene ble da fjernet. I 2019 har Maritim fjernet 

tre båter fra Langøyene.  

 

  
Bilde 5) Båter fortøyd til land     Bilde 6) Tresnekke delvis sunket 

 



 

I 2019 har Maritim hatt fokus på å forhindre privatisering for å forhindre at telterne tar seg til rette 

med hjemmelagde sofaer, bord og plattinger. Kun bærbart teltutstyr er tillatt og det skal pakkes 

sammen når det ikke er i bruk.  

 

  
Bilde 7) Diverse hensatte møbler           Bilde 8) Hjemmelagde møbler 

 

Maritim enhets ansatte har i 2019 ikke hatt noen ubehagelige episoder der teltere har oppført seg 

ufint ovenfor Maritm`s ansatte. 

 

Totalinntrykket etter 2019 sesongen er at det også i år har vært mange interne konflikter på øya.  

Politiet har vært tilkalt av beboere på øya ved flere tilfeller, og de interne konfliktene synes å ha 

vært større i 2019 enn tidligere år. Det har vært tilfeller med vold, trusler, fyll og bråk. Flere 

beboere har sagt at sesongen 2019 har vært den sesongen med mest konflikter og bråk på mange år. 

 
Diverse hendelser/ problemer  

 

 Etter siste ferge ble en teltleir stående igjen. Beboerne fulgte ikke oppfordring om å forlate 

øya. Leiren ble fjernet av maritim enhet i midten av oktober. Den hadde da vært forlatt i ca 

en uke, og maritim fikk bistand av politiet til å kontrollere teltene. 

 Det gamle dusjanlegget ble trolig påtent og brant ned etter sesongen 2019. 

 Flere telt og teltutstyr ble påtent på familiesletta. 

 Flere episoder der politi er tilkalt.  

 Ulovlig hogst. 

 Hærverk toaletter.  

 Flere episoder med løs hund, og oppsynet har fått mange klager på dette.  

 Også i 2019 har det vært utfordringer med at telterne stjeler strøm. Dette kan medføre 

brannfarlige situasjoner ved varmegang i skjøteledninger. 



 

  
Bilde 9) Skjøteledning      Bilde 10) Ulovlig hogst  

 

  
Bilde 11) Hærverk toalett         Bilde 12) Hærverk toalett 

 

  
Bilde 13) Påtent telt og teltutstyr         Bilde 14) Nedbrent dusjanlegg 

 



 

Opprydding etter sesongen på Langøyene 

 Ca 20 telt sto igjen etter sesongen 2019. Samme som i 2018.  

 Noen telt med sprøyter og brukerutstyr. 

 Etter sesongen har maritim brukt mye tid på fjerning av gamle grillplasser. I tillegg er 

stubber som har stått i veien for gressklipping og på potensielle teltområder (fremtidige) blitt 

frest bort. 

 En teltleir ble etter sesongen tvangsryddet i samband med politiet. Eierne av denne leiren 

bodde i leiren frem til midten av oktober, og leiren ble ryddet 21. oktober. Oppryddingen av 

denne leiren tok ca to dagsverk, og beboerne hadde i tillegg til forsøpling, hugget flere trær i 

området.  

 

  
Bilde 15) Opprydding etter sesongen           Bilde 16) Opprydding etter sesongen 

 

  
Bilde 17) Opprydding etter sesongen           Bilde 18) Opprydding etter sesongen 

 

Til ettertanke 

 

 I forbindelse med opprydding av forurensede masser vil Langøyene i 2020 være stengt for 

besøkende, og det vil ikke gå ferge til øya. Trolig vil mange forsøke å ta seg ut med egen båt 

for å telte på øya. Dette er ikke ønskelig fra Bymiljøetaten sin side da det ikke vil være noen 



 

drift i form av søppelrydding, toalettvask/ tømming og lignende. Det vil derfor være viktig 

med daglig vakthold og oppsyn på Langøyene i 2020. Presset på de andre øyene der det går 

ferge til vil og være stort, og det vil derfor også her være viktig med daglig oppsyn for å 

forhindre telting/ overnatting. Det bør da være vakthold både dagtid, kveldstid og i helger. 

 

 

Diverse bilder fra 2019 sesongen 

 

  
Bilde 19) Diverse søppel                    Bilde 20) Roteleir 

 

  
Bilde 21) Rydding av grillplasser/ stein            Bilde 22) Stubbefjerning 

 



 

 
Bilde 23) Privatisering 


