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Lovens formål

§ 1

"Formålet med loven er å 

fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelse og idrett. Loven skal 

sikre Markas grenser og bevare et 

rikt og variert landskap og natur- og 

kulturmiljø med kulturminner.

Det skal samtidig tas hensyn 

til bærekraftig bruk til andre formål.”
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Marka
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• 1700 km2

• 1,2 millioner mennesker

• Oslo og Viken fylker

• 17 kommuner



Kommuner

• Oslo

• Asker

• Bærum

• Lier

• Hole 

• Ringerike

• Jevnaker

• Lunner

• Nittedal
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• Nannestad

• Gjerdrum

• Lillestrøm

• Lørenskog

• Rælingen

• Enebakk

• Nordre Follo

• Indre Østfold
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Flerbruksprinsippet

"Marka skal benyttes av flere forskjellige 

grupper (…) til forskjellige aktiviteter og 

virksomheter innenfor rammene av lovens 

formål. Alle former for aktivitet i Marka skal 

utøves med tanke på andre brukere og 

andre grupper av brukere i Marka."

(Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) kap. 4)
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Markagrensen

• Grensen er fastsatt i loven

• § 2: grensejustering kan foretas ved 

forskrift når

- vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig

- grensen går gjennom boligeiendommer, eller 

medfører større praktiske ulemper Bare 

mindre endringer og må ikke være til 

nevneverdig skade for friluftsliv, idrett eller 

naturopplevelse.
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Bygge- og anleggsforbudet

"Bygge- og anleggstiltak er forbudt i 

Marka"  (§ 5)

- gjelder ikke landbrukstiltak
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Unntak for visse tiltak i 

kommunale planer (§ 7)

▪ landbrukstiltak

▪ stier og løyper

▪ idrettsanlegg som kan innpasses 
innenfor lovens formål

▪ offentlige infrastrukturanlegg 

I praksis: Også andre tiltak som er i 
samsvar med lovens formål



Arealplaner i Marka

• Igangsetting av arbeid med arealplan krever tillatelse fra 

Fylkesmannen (§ 6 første ledd)

• Kommunens endelige planvedtak må stadfestes av 

departementet (§ 6 andre ledd)
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Stadfesting av arealplaner

Kommunens endelige vedtak

• "skal bare stadfestes  dersom tiltakene etter departementets 

syn lar seg forene med lovens formål"

(§ 6 andre ledd)
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Tillatelser og dispensasjoner

• Alle tiltak som skal gjennomføres 

må søke om tillatelse fra 

kommunen, § 14

• For tiltak utenfor plan må det 

søkes kommunen om 

dispensasjon, § 15
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Dispensasjoner

"Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene 

ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være 

klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller 

allmenne interesser"  (§ 15)

Kommunen kan ikke dispensere

"når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 

seg mot at det blir gitt dispensasjon"
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Vern i Marka
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