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Høring: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2021-2032 
 
Svar på høring 14.mai 2021.  
 
Vi ser av dokumentet at fritidsboliger med dere hytteeiere med familier ikke er nevnt i 
denne delen av høringen. Vi skriver på vegne av Lyseren Samarbeidsutvalg som har 16 
velforeninger med over 600 hytter som medlemmer. Omregnet med 4 personer per hytte 
utgjør dette ca over 2400 personer. Av disse er ca 200 hytter i Enebakk kommunen. Det er 
derfor viktig at deler av kommuneplan som omhandler Lyseren området samordnes i begge 
kommuner.  Kommunen må også fremstå som attraktiv for innehavere av fritidseiendommer 
og deres familier.  
LSU var pådriver for VA prosjektet i Lyseren og fremmet planen om gang- sykkelvei fram til 
kommunale badeplasser ved Lyseren. Gang-sykkelvei er nå ferdig til Holli toppen og det 
gjenstår å få på plass siste strekning frem til Hallerud. PS! Planen for gang-sykkelvei fra 
Spydeberg sentrum til Lyseren ble fremmet for Spydeberg kommune i 2006.  

Levevilkår – like muligheter 
Fritidsboligen er allerede en del av «hjemmekontoret» og vil bli en enda viktigere i framtida 
mtp flere døgn på hytta pga reiserestriksjoner etc. (dette er ikke slutt i år!) 
 
Klima og natur 
Natur 
Her ser vi at de store områdene østover er kommentert og fått fokus. Vi vil også minne om 
området Lyseren, Smalelva, og naturen omkring som Skimtefjell etc. LSU var en viktig 
pådriver av å få til et kommunalt VA prosjekt i hele Lyseren. (PS! I dag ca 600 abonnenter) 
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Forsvarlig Økonomi 
Kommunen må også fremstå som attraktiv for innehavere av fritidseiendommer og deres 
familier. 
De er en vesentlig bidragsyter til handel- og næringslivet i kommunen og vil bli enda 
viktigere i framtida mtp flere døgn på hytta pga reiserestriksjoner etc (dette er ikke slutt i år ) 
Fritidsboligen er allerede en del av ‘hjemmekontoret’ !! 
 
 
Samskaping – sammen om fremtiden 
I dette kapitel bør fritidseiendommen fremstå som viktig for fremtiden.  
Menneskene på fritidsboligene i kommunen bidrar til verdiskapning i mange 
sammenhenger;- infrastruktur ( V/A), gangvei, natur-og fritid, kultur etc 
 
 
Konklusjon:  
Dette er vår umiddelbare konklusjon fra våre hytteområder.  Vi ber om at ovenfornevnte 
punkter blir hensyntatt og kommer med i denne delen av høringen. LSU ber også om at 
planen samordnet med Enebakk kommune der det måtte passe inn.   
 
Vi er også kjent med at det er over 1.550 fritidseiendommer i Indre Østfold kommune og vi 
ber om at disse blir hensyntatt i planene til IØK.   
 
 
Vi forutsetter at fritidseiendommer kommer mere frem i Arealplan.  
 
 
Hilsen 
Lyseren Samarbeidsutvalg 
 
 
Arild Hansen    
Leder  
Signatur.      
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