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INVITASJON TIL TIDLIGE INNSPILL TIL BEHOVSPLANEN FOR IDRETT OG 
FRILUFTSLIV 2021-2030 

 
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028, heretter kalt behovsplanen, er et styringsverktøy 
som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder i byggesonen, 
langs havnepromenaden, i Marka, på øyene, og ved sjøen knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets 
forslag til budsjett og økonomiplan. 

Behovsplanen skal nå rulleres for 2021-2030 og Bymiljøetaten ønsker herved å invitere 
bydeler, etater og organisasjoner til å komme med tidlige innspill til planen. 

Høringsutkastet vil komme på offentlig høring våren 2020. 

Hva ber vi om innspill på? 

BYM ønsker å få innspill på kvalitets- og kapasitetsutfordringer, og behov for tiltak på idrett- 
og friluftslivsområdet. 

Det bes også om innspill knyttet til mindre aktivitetsanlegg, herunder tiltak i tilknytning til 
skoler, parker, friområder, idrettsparker og fritidsklubber.  

Innspillet bør skille tydelig mellom:  

1. Idrettsanlegg 
2. Mindre aktivitetsanlegg/nærmiljøanlegg 
3. Friluftsliv i byggesonen  
4. Friluftsliv på fjorden, øyene og i strandsonen 
5. Friluftsliv i Marka  
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Vi tar i mot skriftlige innspill til ovennevnte punkter. I tillegg til dette ber vi om at innspillene 
med forslag på tiltak i tiårsperioden fylles ut i sine respektive arkfaner i vedlagte Excel-skjema. 
Det er ønskelig at tiltakene prioriteres med egne prioriteringslister i hver enkelt arkfane i excel. 
Det vil si én prioriteringsliste for idrettsanlegg (pkt. 1), én for mindre aktivitetsanlegg (pkt. 2), 
én liste for friluftsliv i byggesonen osv. Det bes videre om at utfylt excel-skjema oversendes i 
excel-format (ikke konverteres til pdf).  

Vedtatt Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 er å finne på kommunens nettside via 
denne lenken.  

Av hensyn til omfanget av innspill vil innkommende innspill ikke bli besvart. 

Frist for innspill  

Frist for innsending av innspill settes til 16. september 2019. Innspillene sendes til 
postmottak@bym.oslo.kommune.no. I emnefeltet oppgis Oppgi saksnummer 19/18288 og navn 
på virksomhet/organisasjon. 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Jon Karl Christiansen Jeanette Femoen 
avdelingsdirektør avdelingsdirektør 
Godkjent elektronisk 
 
 
   
Vedlegg: 

- Excel-skjema: Tidlige innspill til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 

 

 
  


