
Agenda for Markarådet 1. november 2022 
Tidspunkt:  kl. 12.00 – 15.00 
Sted: Holberg Terrasse, Stensberggata 27, Oslo  
Bruk hovedinngangen i Stensberggata (ikke Sofies gate). Møtelokale ligger i 1. etasje, til 
høyre for resepsjonen. Døra merkes «Markarådet». 
Møteleder: Gunn Cecilie Ringdal 
Sekretær: Anine Eitrem Landmark 
 
Lunsjservering kl. 12.00 – 12.30 

 

1. Velkommen (klokken 12.30) 
v/Gunn Cecilie Ringdal  
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
 
3. Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.2022  

Vedlegg: Protokoll – Markarådet 09.05.2022 – befaring Gyrihaugen 
 
4. Møtegodtgjørelse 

Vedlegg: Retningslinjer – krav på godtgjørelse 
 

5. Godkjenning av nytt medlem i arbeidsutvalget  
Håvard Abrahamsen har overtatt stillingen som generalsekretær i Skiforeningen etter 
tidligere medlem i Markarådet Erik Eide. Erik Eide var oppnevnt i arbeidsutvalget. 
Arbeidsutvalget foreslår at Håvard Abrahamsen overtar vervet i arbeidsutvalget etter Erik 
Eide. 

 

6. Vern av Østmarka (kl. 13.00 -14.00) 
Gjennomgang av verneforslaget - Statsforvalteren v/ Christian Hillman og Tone Mejlgaard 
 
Høringsdokumentet ligger nå ute på nettsiden www.statsforvalteren.no/ostmarka. Her ligger 
også et utkast til forvaltningsplan for området, kart som viser ulike alternativ, temakart, 
fagrapporter innenfor ulike tema og de ulike innspillene til verneprosessen. 
Frist for innspill er 15. januar 2023. Statsforvalteren vil gjennomgå verneforslaget og svare på 
spørsmål. Dette skal gi rådet oversikt over prinsipielle spørsmål, og grunnlag for å avgi en 
felles uttalelse i neste møte 10 januar.  
 
Vedlegg: Høringsbrev 

 

7. Anlegg av vei til Gyrihagen - utbygging av nytt radaranlegg (klokken 14.00 – 14.30) 
Orientering om status – Forsvarsbygg v/Øystein Løvli 
Dårligere mobildekning etter rivning av basestasjoner – Interessegruppe for hytteeiere i 
Marka 
 
Vedlegg: 
- Pressemelding fra Forsvarsbygg – juni 2022 
- E-post til medlemmene om status og invitasjon til ny befaring datert 26.08.2022 
- Referat fra befaring 13.09.2022. 

      

8. Endringer i Markaloven (kl. 14.30 - 14.40) 

http://www.statsforvalteren.no/ostmarka


Status og videre inkludering av Markarådet - Klima- og miljødepartementet v/Hege Feiring  
 

9. Eventuelt (kl.14.40 – 15.00) 
 
10. Møteplan for 2023 og innspill til aktuelle saker 

Alle medlemmene har mottatt innkalling til neste års møter i Markarådet: 
- 10 januar kl. 12.00 – 15.00 
- 16 juni klokken 10.00 – 14.00 (mulighet for befaring). 
Varamedlemmer har mottatt kopi av innkallingene. Medlemmer som ikke selv kan stille er 
ansvarlig for å melde fra til varamedlem.  
 
Innspill til aktuelle saker?  

 
 


