
Innkalling til Markarådet 9. mai 2022 
Befaring på Gyrihaugen 
 
Sted:  
Gyrihaugen ved Hønefoss. Oppmøte veibommen ved Gaupeskar. Se veibeskrivelse under og 
vedlagt kart (vedlegg 1). 

 
Tidspunkt:  
Klokken 12.00 – 15.00 
 
Annen info: 
Turen er beregnet til ca. 2 timer. Vi setter av god tid til lunsjpause og orientering underveis.  
Alle tar med egen matpakke, drikke og sitteunderlag  – og ikke minst klær etter vær.  
 
Veibeskrivelse: 
Fra Sundvollen følger dere Åsaveien. Etter ca. 10 minutter (ifølge google maps) tar dere av til 
høyre ved Åsakrysset parkering og følger Stubdalsveien oppover til veibommen.  
Se vedlagt kart som viser avkjøringen fra Åsaveien (øverst til venstre) og oppmøtested 
(veibommen). 

 
Agenda: 
1) Velkommen og registrering av oppmøte  

Veibommen Stubdalsveien/Gaupeskar klokken 12.00  
V/leder Gunn Cecilie Ringdal 

 
2) Godkjenning av møteinnkalling og protokoll for møtet 07.03.2022 

Se vedlagt protokoll (vedlegg 7) 
 

3) Befaring med Forsvarsbygg  
Forsvarsbygg har tatt initiativ til befaring i forbindelse med anlegg av adkomstvei til nytt 
forsvarsanlegg på Gyrihaugen. Se vedlegg med e-post fra Øystein Løvli i Forsvarsbygg 
(vedlegg 2). Rådet har blitt orientert om saken ved flere anledninger.  
 
En kort oversikt: Ringerike kommune ga i 2021 dispensasjon fra markaloven til å anlegge 
adkomstvei til nytt forsvarsanlegg. Arbeidet vil etter planen starte i juni i år. 
Naturvernforbundet og Oslo og Omland Friluftsråd påklagde vedtaket. Klagene ble begrunnet 
i at kommunen ikke hadde stilt krav til reguleringsplan for anlegg av veien. Begge klagene ble 
trukket etter avtale om involvering i planarbeidet før bygging. Dette er bakgrunnen for at 
Forsvarsbygg har tatt initiativ til befaring. Vi vil gå veitraseen sammen og diskutere 
problemstillinger og innspill direkte med Forsvarsbygg og entreprenør. Vi vil også få mer 
informasjon om planene. 
  
Se vedlegg med Statsforvalterens uttalelse til saken (vedlegg 3), klagen til NOA (vedlegg 4) og 
frafall av klagen (vedlegg 5).   

 
4) Saker til orientering: 

Brennatunet i Sørkedalen 
Underveis på turen vil rådet bli orientert om Sivilombudsmannens uttalelse til oppføring av 
to hustun i Sørkedalen. Statsforvalteren regner med å treffe nytt vedtak i saken denne uken. 
Jeg vil oversende vedtaket før møtet.  
Se vedlagt Sivilombudsmannens undersøkelse (vedlegg 8). 



 
Ny nasjonalpark i Østmarka 
Ikke noe nytt. Saken er til behandling hos Miljødirektoratet.  

 
Endringer i markaloven 
Ikke noe nytt. Statsforvalterens forslag er til behandling hos Klima- og miljødepartementet.   
 

5) Eventuelt  
Forslag til agenda for neste møtet 11. oktober 2022. 
 

               Saksliste: 
Vedlegg 1) Kart – avkjøring og oppmøtested 
Vedlegg 2) E-post fra Forsvarsbygg 
Vedlegg 3) Statsforvalteren uttalelse – adkomstvei til Gyrihaugen 
Vedlegg 4) Klage på Ringerike kommunes vedtak – Gyrihaugen - NOA 
Vedlegg 5) Frafall av klage – Gyrihaugen - NOA 
Vedlegg 6) Protokoll fra møtet i Markarådet 07.02.2022 
Vedlegg 7) Uttalelse fra Sivilombudsmannen – Brennatunet i Sørkedalen 

 
 
 


