MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2015/955

Sekretær
Tone Mejlgaard

Vår dato
06.10.2015

Protokoll

Møte i Markarådet:

6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Til stede:
Fra Markarådet:
Navn

Instans

Nestleder

Hans-Petter Aas

Oslo og Omland Friluftsråd

Arbeidsutvalget,
medlem
Varamedlem

Espen Jonhaugen

Skiforeningen

Per R. Berger

Buskerud, Ringeriksregionen, Hole kommune

Varamedlem

Torgny Hasås

Interessegruppe for hytteeiere i Marka

Medlem

Magne Brekke

Oslo Idrettskrets

Medlem

Knut Frigaard

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Medlem

Knut Bjella

Norges Skogeierforbund

Medlem

Rolf Hatlinghus

Norskog

Varamedlem

Kristin Dale Selvig

Representant for velforeningene, Sørbråten vel

Varamedlem

Dag Olav Brækkan

DNT Oslo og Omegn

Forfall: Lisbeth Hammer Krog (Asker/Bærum, Bærum kommune), Oda Marie Often
(Akershus Idrettskrets), Harald Tyrdal (Oppland/Hadeland, Lunner kommune), Stina Mehus
(Akershus Bondelag), Rune Kjølstad (Buskerud, Drammensregionen, Røyken kommune),
Henning Wikborg Hoff (DNT Oslo og Omegn), Øyvind Sand (Romerike-regionen, Rælingen
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kommune), Guri Melby (Oslo kommune), Ingerid Janssen Helseth (Interessegruppe for
hytteeiere i Marka), Hjalmar Eide (Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus), Stina Mehus
(Akershus Bondelag), Tore Faller (representant for velforeningene, Solemskogen vel),
Øyvind Sand (Romerike-regionen, Rælingen kommune).
Det stilte varamedlem for Rune Kjølstad, Henning Wikborg Hoff, Ingerid Janssen Helseth og
Tore Faller.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden (deler av møtet), Linda E. Eide og Tone
Mejlgaard (referent).
Fra Klima- og miljødepartementet: Bjørn Bugge.
Andre: Erik Eide (Skiforeningen) og Tom Fremstad (OOF).
Det var 10 stemmeberettigede til stede.
Møteleder: Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og Omland friluftsråd).

Sak 20/15

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes.

Sak 21/15

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 ble tatt opp til godkjenning.
Det kom innspill om at Markarådet i et senere møte følger opp reguleringsplan
for Solli skiarena i Asker og spørsmålet om hvorvidt landbrukstiltak krever
behandling etter markaloven § 14.
Innlegg/kommentarer:
Rolf Hatlinghus
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 godkjennes.
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Vedtak:
Protokollen fra møtet 5. mai 2015 godkjennes. Markarådet følger videre opp
reguleringsplan for Solli skiarena i Asker kommune og spørsmålet om hvorvidt
landbrukstiltak krever behandling etter markaloven § 14.
Sak 22/15

Stadfestet reguleringsplan for Franskleiv skianlegg i Bærum
kommune
Markarådet har i flere møter hatt forslag til detaljregulering for Franskleiv
skianlegg og planprosessen for denne på sakslisten. Rådet har også støttet
planforslaget gjennom vedtak av 20. mai 2014. Reguleringsplanen ble
stadfestet av Klima- og miljødepartementet 29. juni 2015. Departementets
vedtaksbrev ble lagt frem til orientering for Markarådet.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Departementets stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg tas til
orientering.
Vedtak:
Departementets stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg tas til
orientering.

Sak 23/15

Høring av forslag til kommunedelplan for Sollihøgda i Hole kommune
Hole kommune har hatt kommunedelplan for Sollihøgda ute på høring.
Ordfører i Hole kommune, Per R. Berger, orienterte om planforslaget med
hovedvekt på den delen som berører Marka. Den nordøstlige delen av
planområdet ved Høymyr ligger innenfor markagrensen. Her settes det blant
annet av areal til idrettsanlegg og økt parkeringsareal i tilknytning til dette.
Planforslaget omfatter også et eksisterende hestesenter i Marka og en ny
adkomstvei til Høymyr som dels ligger innenfor markagrensen. Det har flere år
vært tanker om å forbedre dette utfartsområdet. Se vedlagt presentasjon for mer
informasjon.
Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog om planforslaget.
Innlegg/kommentarer:
Espen Jonhaugen
Kristin Dale Selvig
Dag Olav Brækkan
Hans-Petter Aas
Torgny Hasås
Kristin Dale Selvig
Knut Frigaard
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering med de innspill som er fremkommet direkte
til Hole kommune i møtet. Markarådets eventuelle uttalelse til forslag til
kommunedelplan for Sollihøgda sendes Hole kommune snarest.
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Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering. Markarådet støtter intensjonen i forslaget fra
Hole kommune.
Vedlegg:
Vedlegg1. Presentasjon av Per R. Berger.
Sak 24/15

Reguleringsplan for Marikollen idrettspark i Rælingen kommune
Rælingen kommunestyre vedtok 17. juni 2015 detaljreguleringsplan for
Marikollen idrettspark. Deler av planområdet ligger innenfor Marka, hvor det
planlegges utvidelse av skianlegget, skiløypetraséer, turveier og en asfaltert
rulleskiløype på ca. 2,5 km. Fylkesmannen sendte i august sin anbefaling til
departementet om stadfesting av planen etter markaloven. Fylkesmannen ba
samtidig departementet om å ta stilling til om det skal tillates asfaltert
rulleskiløype i Marka.
Geir Pettersen fra Grindaker informerte om planforslaget med hovedvekt på de
regulerte skiløypene og den asfalterte rulleskiløypen, samt tankene bak
hvordan disse er planlagt. Hovedformålet med den asfalterte rulleskiløypen er å
legge til rette for langrenn også sommerstid, spesielt for barn og unge.
Rådet hadde deretter en drøftelse av om det burde åpnes for etablering av
asfalterte traséer til idretts- og friluftsformål innenfor Marka, og om dette er i
tråd med lovens formål og flerbrukshensynet. Det var noe ulik oppfatning av
dette blant rådets medlemmer.
Det ble enighet om at rådet på neste møte bør legge opp til en overordnet
diskusjon om etablering av asfalterte traséer i Marka og hvilke føringer som
bør settes for dette.
Markarådet har ikke fått informasjon om den pågående planprosessen for
Marikollen idrettspark tidligere. Forvaltningen oppfordres til å holde
Markarådet orientert om denne type planer i Marka.
Innlegg/kommentarer:
Espen Jonhaugen
Rolf Hatlinghus
Dag Olav Brækkan
Per R. Berger
Torgny Hasås
Knut Frigaard
Magne Brekke
Rolf Hatlinghus
Espen Jonhaugen
Hans-Petter Aas
Torgny Hasås
Magne Brekke
Knut Frigaard
Dag Olav Brækkan
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Arbeidsutvalgets innstilling:
Forvaltningen bes om å holde Markarådet orientert om denne type planer i
Marka. Markarådets eventuelle synspunkter på reguleringsplanen sendes
Klima- og miljødepartementet i forbindelse med sluttbehandlingen.
Vedtak:
Forvaltningen bes om å holde Markarådet orientert om denne type planer i
Marka. Det forutsettes at rådet tar opp en overordnet diskusjon om etablering
av asfalterte traséer til idretts- og friluftsformål i Marka og hvilke føringer som
bør settes for dette.
Votering:
Vedtatt mot en stemme.
Sak 25/15

Aktivitetssoner og helårstraséer i kommuneplan «Oslo mot 2030 –
smart, trygg og grønn»
Bård Folke Fredriksen informerte i møte 10. februar 2015 om aktivitetssonene i
Markas randsone i høringsforslaget til ny kommuneplan «Oslo mot 2030 smart, trygg og grønn». Han viste samtidig til mulige endringer som ville bli
gjort i aktivitetssonenes omfang og de tilhørende bestemmelsene.
Ny kommuneplan ble vedtatt av Bystyret 23. september 2015. Trond Enkerud,
seksjonssjef i Bymiljøetaten, informerte om kommunens endelige vedtak når
det gjelder aktivtetssonene. Det opprinnelige forslaget til aktivitetssoner ble
vedtatt med kun mindre endringer. Områdene avsatt til aktivitetssoner har i
hovedsak allerede i dag en form for utbygging, og ligger fra tidligere inne i mål
og retningslinjer for Oslo kommunes skoger. Kommuneplanen opphever ikke
markalovens bestemmelser, og det er markaloven som i praksis vil sette
hovedrammene for utviklingen av aktivitetssonene.
Enkerud informerte videre om de planlagte helårstraséene i Marka og tankene
bak nettverket av disse. Utgangspunktet for helårstraséene avmerket på
kommuneplankartet er geografiske mangler i nærområdetilbudet og
innfallsporter i Marka. Enkerud fremviste eksempler fra Nordmarka og
Østmarka. De planlagte traséene vil få en varierende opparbeidelsesgrad og
bredde ut fra lokalisering og behovet for uttransport av tømmer.
Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog om aktivitetssoner/-områder. Det
foreligger avgrensede aktivitetsområder flere steder i Markas randsone i dag.
Markarådet bør i neste periode få lagt frem en oversikt over dagens
aktivitetssoner/-områder og alle arealplaner som legger opp til former for
aktivitetssoner/-områder i Marka. Markarådet kan da se disse i sammenheng,
og vurdere planene ut fra et mer helhetlig og overordnet syn.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Dag Olav Brækkan
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering.
Vedtak:
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Markarådet ber om at det i neste periode legges frem en oversikt over dagens
aktivitetssoner/-områder og alle arealplaner som legger opp til former for nye
aktivitetssoner/-områder i Marka. Markarådet kan da se disse i sammenheng,
og vurdere planene ut fra et mer helhetlig og overordnet syn.
Vedlegg:
Vedlegg 2. Presentasjon av Trond Enkerud.
Sak 26/15

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030
Markarådet fikk i desember 2014 informasjon om arbeidet med Regional plan
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkeskommunen formidlet samtidig at
de ser det som aktuelt å benytte Markarådet som kompetansemiljø i forbindelse
med de føringer og prinsipper den regionale planen vil legge for Marka. Dette
er også tatt inn i planprogrammet.
Som en oppfølging av dette, informerte prosjektleder Karin O’Sullivan om
status i planarbeidet, arbeidet med mål og skisser til prinsipper for arealbruk og
lokalisering. Planprogrammet legger opp til at det skal utarbeides
forvaltningsplan for Marka. Denne kan blant annet sette nærmere føringer for
arealbruk og lokalisering av anlegg, områder og tiltak for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet i Marka, samt bidra til en mer helhetlig bruk av offentlige
tilskuddsmidler. Fire årlig handlingsprogram med oversikt over tiltak på tvers
av kommunegrenser vil legge til rette for for en regional og helhetlig
tilnærming og bedre samarbeid, samordning, avklaring og prioritering av tiltak.
Se for øvrig vedlagt presentasjon.
Innspill fra Markarådets medlemmer til det videre planarbeidet, herunder
prinsippavklaringer og forvaltningsplan for Marka, kan sendes til
fylkeskommunen innen 15. november 2015. Den regionale planen skal vedtas
om ca. et år. Markarådet bør følge arbeidet videre, og være aktiv med å komme
med innspill.
Innlegg/kommentarer:
Per Berger
Espen Jonhaugen
Torgny Hasås
Magne Brekke
Kristin Dale Selvig
Hans-Petter Aas
Espen Jonhaugen
Knut Frigaard
Arbeidsutvalgets innstilling:
Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er
fremkommet direkte til Akershus fylkeskommune i møtet.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering og Markarådet støtter intensjonen med
planarbeidet. Markarådet vil følge arbeidet konstruktivt fremover, og anmoder
organisasjonene om å komme med innspill til planarbeidet innen 15. november
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2015. Det forutsettes at planen sendes på høring til Oppland og Buskerud
fylkeskommuner og Oslo kommune.
Vedlegg:
Vedlegg 3. Presentasjon av Karin O’Sullivan.
Sak 27/15

Omdisponering av deponerte alunskifermasser og etablering av
døgnhvileplass for tungtransport på Taraldrud i Ski kommune
Jostein Meisdalen hos Fylkesmannen informerte om bakgrunn for ovennevnte
sak. Alunskifermassene ble deponert i området ved Taraldrud i 1992, vest for
dagens E6. Hovedvekten av deponiet ligger innfor markagrensen. Da E6 ble
etablert, begynte det å lekke tungmetaller, deriblant radioaktive stoffer, fra
deponiet som forurenser området og vassdrag nedstrøms. Grunneier er pålagt
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus å utarbeide en tiltaksplan for opprydding
i deponiet. På grunn av sakens kompleksitet er den oversendt fra Fylkesmannen
til Miljødirektoratet for videre oppfølging og behandling etter
forurensningsloven. Søknad om omdisponering av de deponerte
alunskifermassene er sendt til Miljødirektoratet, som deretter har lagt denne ut
på høring. Behandlingen etter forurensningsloven pågår.
Samtidig er det meldt oppstart av planarbeid for detaljregulering av
døgnhvileplass for tungtransport ved dagens deponiområde. Planen har
kommet opp som en følge av at Statens vegvesen har hatt ute en forespørsel om
egnede arealer for en større døgnhvileplass for tungtransporten, og Taraldrud
har vært en av de aktuelle lokaliseringene for et slikt anlegg, jf.
planprogrammet. Arealet hvor det planlegges etablert døgnhvileplass ligger
innenfor markagrensen. Fylkesmannen har gitt tillatelse til oppstart av
planarbeidet. I Fylkesmannens tillatelse forutsettes at området ved Taraldrud er
det eneste aktuelle/fornuftige stedet å etablere en slik døgnhvileplass.
Markarådet tar forslag til reguleringsplan opp til behandling når denne sendes
på høring.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Informasjonen tas til orientering.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering. Det forutsettes at forslag til reguleringsplan
for døgnhvileplass ved Taraldrud legges frem for Markarådet ved høring av
saken.

Sak 28/15

Justering av markagrensen
Regjeringen vedtok 4. september 2015 justering av markagrensen 47 steder i
elleve kommuner gjennom forskrift. De fleste endringene er av mindre omfang,
og gjelder eksempelvis steder hvor opprinnelig grense har gått tvers gjennom
boligeiendommer og gårdstun, eller har vært upraktisk av andre grunner.
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I løpet av stortingssesjonen vil det også bli fremmet en egen sak til Stortinget
som inneholder Regjeringens vurdering av ytterligere justeringer. Dette
omfatter større justeringer som kommunene har ønsket for å blant annet åpne
for boligbygging nær kollektivknutepunkter. Disse forslagene omfatter for
store arealer til at de kan justeres gjennom forskrift, og krever derfor
lovendring. Vedlagt saksfremlegget fulgte liste fra Klima- og
miljødepartementet med oversikt over disse områdene.
Markarådet ønsker å bli orientert om den videre prosessen med justering av
markagrensen.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til etterretning.
Vedtak:
Saken tas til etterretning. Markarådet ber om å bli orientering om den
fremtidige prosessen med grensejustering.
Sak 29/15

Nyoppnevning av Markarådet høsten 2015
I henhold til vedtektene for rådet er medlemmene og varamedlemmene
oppnevnt for en periode på fire år fra opprettelsen i november 2011. Det skal
derfor foretas nyoppnevning av rådet i løpet av høsten 2015. I denne
forbindelse har Klima- og miljødepartementet sendt ut et brev med invitasjon
til å komme med synspunkter på rådets funksjon, aktivitet, vedtekter mv.
Bjørn Bugge, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, informerte om at
departementet sammen med Fylkesmannen vil gå gjennom de mottatte
innspillene, og vurdere om det skal gjøres endringer i vedtektene for rådet og
lignende. Ved eventuelle større endringer, vil rådets arbeidsutvalg bli
informert.
Fylkesmannen har hovedansvar for den videre prosessen, og sender brev til
aktuelle instanser med invitasjon til å komme med forslag til kandidater.
Forslag sendes Fylkesmannen, som deretter legger frem sin anbefaling om
sammensetning til departementet. Det kom innspill fra rådet om at brevet må
sendes ut snarest.
Det legges opp til at konstitueringen av nytt råd gjøres i møte10. desember
2015. Nestleder foreslo at både gammelt og nytt råd inviteres til dette, og at det
avholdes en felles avslutning for dagens råd etter møtet. Rådet støttet forslaget.
Arbeidsutvalget vil vurdere om det er behov for et nytt møte med sittende råd i
forbindelse med konstitueringen.
Knut Frigaard sitt forslag av 6. oktober 2015, se under, ble satt opp mot
arbeidsutvalget sin innstilling til vedtak.
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Innlegg/kommentarer:
Knut Frigaard
Kristin Dale Selvig
Per Berger
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet forutsetter at det oppnevnes et nytt råd og at konstitueringen av
rådet skjer i møtet 10. desember 2015. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å
vurdere om det er behov for et nytt møte med det sittende rådet i forbindelse
med konstitueringen.
Forslag til vedtak fra Knut Frigaard (NOA):
Departementet gjennomgår på nytt markrådet før det gjenoppnevner et nytt.
Det kan se ut til at markarådet slik det er i dag ikke har tilstrekkelig
selvstendige oppgaver og kompetanse til å forsvare opprettelse som et
selvstendig organ.
Votering:
Arbeidsutvalgets innstilling ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak:
Markarådet forutsetter at det oppnevnes et nytt råd og at konstitueringen av
rådet skjer i møtet 10. desember 2015. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å
vurdere om det er behov for et nytt møte med det sittende rådet i forbindelse
med konstitueringen.

Møtet slutt ca. kl. 14.20.
Referent:
Tone Mejlgaard
Sekretær for Markarådet

Vedlegg:
1. Presentasjon av Per R. Berger.
2. Presentasjon av Trond Enkerud.
3. Presentasjon av Karin O’Sullivan.
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