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Høringssvar til planforslag for områderegulering Langhus sentrumsområde 

Ski Idrettsråd (Ski IR) er svært opptatt av at de planer som nå legges tar opp i seg fremtidige 

behov for idrettsanlegg. Skal Ski og Langhus fortsatt være attraktive bosteder, er dette et 

meget sentralt parameter. Felles for de tre planene som kommunen har lagt frem til høring, er 

imidlertidig fravær av et helhetlig og langsiktig fokus på idrettens vilkår i kommunen.  

Det er beregnet to vekstalternativer for Ski kommune som helhet. Et med en befolkningsvekst 

på 2 % pr år som vil gi 40 000 innbyggere i 2030, og ett med en befolkningsvekst på 2,9 % pr. 

år som vil gi 47 000 innbyggere i 2030. Planforslagene slår fast at dette er en befolkningsvekst 

som vil få konsekvenser for volumet på kommunale tjenester - det samme vil gjelde for 

idrettstilbudet I kommunen. 

Som nevnt i vår høringsuttalelse for Ski Vest, Sentrum og Øst, mener Ski IR det burde ha vært 

gjennomført en konsekvensanalyse for idrettens vilkår og behov for kommunale investeringer 

og arealavsetninger til idrettsformål i arbeidet med alle fire planer som nå er lagt frem. Planene 

legger opp til en betydelig befolkningsvekst og Idrettsrådet er kritisk til at det det ikke er avsatt 

mer areal til idrettsformål.  

For planforslaget for Langhus sentrum ligger det inne et forslag om å redusere arealet avsatt 

til idretten. Det er heller ikke er avsatt og båndsatt tilstrekkelig med areal til idrettsformål i 

planforslagene til Ski Vest, Ski Øst og Ski sentrum sett under ett. Ski idrettsråd stiller seg 

kritisk til og kan ikke støtte et planforslag som redusere betydelig det areal som i dag er 

regulert til idrettsformål. Områder uegnet for idretten, kan imidlertid avsettes til andre formål, 

men da må tilsvarende areal i tilknytning til eller i rimelig nærhet av Langhus idrettspark 

reguleres til idrettsformål. 

Ski IR er kjent med høringsinnspillet til Langhus AIL, Langhus Vel og Ski svømmeklubb og vi 

støtter innspillet fra gruppen: 

 Ny svømmehall må stå ferdig før Langhus bad rives 

 For å kunne sikre et forsvarlig svømmeopplæringstilbud må ny svømmehall være 

vesentlig større enn dagens hall på Langhus 

 Ny hall bygges i umiddelbar nærhet til Vevelstad stasjon 

 Turngruppen må sikres et tilfredsstillende halltilbud slik gruppen beskriver 

 Tilstrekkelig areal til rekreasjon, mosjon og friluftsaktiviteter må sikres 

Rådmann skriver i sin samlede saksfremstilling for Ski Øst at: “Det skal utarbeides en 
masterplan for idretten i Ski som vil avklare hvilke arealbehov som finnes og hvordan de skal 
prioriteres”. Ski idrettsråd stiller seg positiv til dette og imøteser et initiativ fra kommunen som 
sikrer idrettens involvering I dette arbeidet. Idrettsrådet understreker imidlertid at det er viktig 
at dette arbeidet kommer raskt i gang slik at masterplanen for idretten i Ski inngår som et 
beslutningsgrunnlag for detaljplanleggingen. 
 
I det videre planarbeidet vil Ski IR ta initiativ til et samarbeid med Langhus AIL og Ski AIL for å 

sikre et helhetlig fokus på idrettens vilkår i Ski kommune frem mot 2030. Vi ber om innspillet 

fra Langhus AIL, Langhus Vel og Ski Svømmeklubb blir nøye lest og vurdert. Ski IR stiller for 
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øvrig gjerne opp som diskusjonspartner der hvor alle anleggssaker skal vurderes og-/eller 

diskuteres. 

Oppsummert: 

 Samtlige planer mangler et helhetlig og langsiktig fokus på idrettens vilkår i kommunen 

frem mot 2030 

 Det er en svakhet ved planene at det ikke er utarbeidet en konsekvensutredning for 

idrettens vilkår og behov for kommunale investeringer og arealavsetninger til 

idrettsformål 

 Basert på befolkningsveksten Ski kommune legger til grunn, mener Ski idrettsråd det 

er avsatt for lite areal til idrettsformål. 

 Ski idrettsråd stiller seg kritisk til og kan ikke støtte et planforslag som redusere 

betydelig det areal som i dag er regulert til idrettsformål. Områder uegnet for 

idrettsformål kan imidlertid avsettes til andre formål, men da må tilsvarende areal i 

tilknytning til eller i rimelig nærhet av Langhus idrettspark reguleres til idrettsformål. 

 Ski IR er kjent med høringsinnspillet til Langhus AIL, Langhus Vel og Ski svømmeklubb 

og vi støtter med dette fullt ut innspillet fra gruppen 

 En masterplan for idretten i Ski bør foreligge raskt slik at dette kan inngå som innspill 

og beslutningsgrunnlag i det videre planarbeidet 
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