Protokoll fra Markarådet 27. juni 2017

MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2016/275

Markasekretariat
Linda E. Eide

Vår dato
27.06.2017

Protokoll
27. juni 2017, kl. 12.00-15.00
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678
Til stede:
Fra Markarådet:
Navn
Hilde Thorkildsen

Rolle
Medlem

Instans
Romerike-regionen

Hans-Petter Aas

Medlem

Oslo og Omland Friluftsråd

Erik Eide

Medlem

Skiforeningen

Lene Conradi

Medlem

Asker/Bærum

Øystein Slette
Gunn Cecilie Ringdal
Lars Magnussen
Randi Wilhelmsen

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Folloregionen
Buskerud
Oppland
Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus
Dag Olav Brækkan
Varamedlem
DNT Oslo og omegn
Baard Nordby
Medlem
NJFF - Akershus
Ingrid Maurstad
Varamedlem
Oslo Idrettskrets
Sven E. Maamoen
Medlem
Akerhus Idrettskrets
Knut Bjella
Medlem
Norges Skogeierforbund
Rolf Hatlinghus
Medlem
Norskog
Kristin Dale Selvig
Medlem
Representant for velforeningene
Torgny Hasås
Varamedlem
Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Lene Conradi ankom møtet til sak 8/17. Lars Magnussen ankom møtet til sak 9/17.
Det var 16 stemmeberettigede til stede.
Forfall: Lan Marie Nguyen Berg og Anne Kristine Rolstad, ingen vara tilstede. Magne
Brekke, Henning Hoff Wikborg, Gjermund Andersen og Ingrid Helseth meldte forfall og vara
stilte for disse.
Faste observatører: Klima- og miljødepartementet: Hege Feiring
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Marit Louise Lindholm.
Referent: Linda E. Eide
Møteleder: Markarådets leder, Hilde Thorkildsen
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Sak 6/17

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

Sak 7/17

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 31. mai 2017 var ikke klar fra sekretariatet, og vil bli
forelagt rådet i et senere møte for godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen fra møtet 31. mai godkjennes.
Vedtak:
Protokollen vil bli sendt ut sammen med protokoll fra dagens møte, og
godkjent i et senere møte.

Sak 8/17

Høring: Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune
Møteleder orienterte kort fra saksfremlegget og åpnet for merknader. Det var
enighet om å være enda tydeligere på rådets forventninger til at det gjøres tiltak
mot støy, og derfor tatt inn en endring i arbeidsutvalgets innstilling til
høringsuttalelse.
Innlegg/kommentarer:
Randi Wilhelmsen
Øystein Slette
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet sender følgende uttalelse til høringen om politiets beredskapssenter
på Taraldrud: Markarådet mener at alle støyreduserende tiltak som kan gjøres,
bør gjøres. Det forventes at man i alle tilfeller velger det minst støyende
alternativet, og at økonomi ikke begrenser tiltak som reduserer støy.
Vedtak:
Markarådet sender følgende uttalelse til høringen om politiets beredskapssenter
på Taraldrud: Markarådet mener at alle støyreduserende tiltak som kan gjøres,
må gjøres. Det forventes at man i alle tilfeller velger det minst støyende
alternativet, og at økonomi ikke begrenser tiltak som reduserer støy.
Vedlegg 1: Markarådets høringsuttalelse til Forslag til statlig reguleringsplan
med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på
Taraldrud, Ski kommune
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Sak 9/17

Søknad om bruk av returasfalt til terrengsikring, Huken pukkverk
Møteleder orienterte fra saksfremlegget, og åpnet for merknader.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet sender følgende uttalelse til høringen om returasfalt til
terrengsikringsformål på Huken:
Markarådet ser at forslaget legger til rette for at det kan skapes et nytt
grøntområde i Markas randsone. Rådet har tiltro til at Fylkesmannen behandler
saken slik at løsningene blir i tråd med markalovens formål, og støtter derfor
forslaget.
Vedtak:
Rådet støtter arbeidsutvalgets innstilling.
Vedlegg:
Vedlegg 2: Markarådets høringsuttalelse til Søknad om bruk av returasfalt til
terrengsikring ved Huken pukkverk

Sak 10/17

Høring: Forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av
markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner
Møteleder Hilde Thorkildsen er ordfører i Nittedal, og var ikke til stede under
behandlingen av den delen av saken som omhandlet grenseendringer i Nittedal.
Hans Petter Aas gav en kort orientering om saken. Punktene om
grensejustering ble enstemmig presisert ytterligere.
Punktet om lovendring ble grundig debattert. Arbeidsutvalget trakk sitt forslag,
og rådet stemte deretter over to forslag lagt frem i møtet:
1) Forslag fra Gunn Cecilie Ringdal:
Rådet støtter forslag til nytt 3. ledd fra departementet.
2) Forslag fra Hans-Petter Aas:
Rådet foreslår endring av nytt 3. ledd med å ta ut følgende i 1. setning:
«[…] treffe vedtak om mindre justeringer av markagrensen dersom
vesentlige samfunnsinteresser gjør dette nødvendig eller […]».
Ringdal sitt forslag ble vedtatt. Fem av seksten stemte for Aas sitt forslag.
Innlegg/kommentarer:
Gunn Cecilie Ringdal
Randi Wilhelmsen
Dag Olav Brækkan
Erik Eide
Hans-Petter Aas
Rolf Hatlinghus
Lene Conradi
Øystein Slette
Hilde Thorkildsen
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Arbeidsutvalgets innstilling:
Ble trukket i møtet.
Vedtak:
Rådet sender inn følgende uttalelse:
Justering av grenser

Markarådet støtter forslaget til justering av markagrensen, under forutsetning
av at det ikke forventes fremtidige større endringer av markagrensen, og med
følgende kommentarer:
- Rådet mener det er klokt å ta ut et lite brukt område i Nittedal, mot at man tar
inn et mye brukt område.
- Justeringen i Lunner kommune bør gjøres på en måte som sikrer befolkningen
tilgang til stier, lys- og skiløyper og øvrig friluftsliv som minimum tilsvarer
dagens tilbud. Også her bør man, dersom det er mulig og naturlig, erstatte
området som tas ut med et annet område egnet for friluftsliv.
Endring av loven

Markarådet er orientert om endringene som foreslås for Markalovens §2 og
støtter disse endringene.
Punktet «Endring av loven» er forslag fra Ringdal, som ble vedtatt av rådets
flertall. Fem av seksten stemte for det andre forslaget, fremmet av Hans-Petter
Aas. Markarådet sender inn flertallets uttalelse, med en presisering av hvor
mange som stemte for, samt en påminnelse om at flere av rådets
medlemsorganisasjoner sender inn egne uttalelser i saken.
Vedlegg:
Vedlegg 3: Markarådets høringsuttalelse til Forslag til presisering av
markaloven § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner
Sak 11/17

Interesseorganisasjonen for hytteierne i Marka og Fylkesmannens
markapolicy
Torgny Hasaas fortalte om organisasjonens forslag til vedtak. Marit Louise
Lindholm informerte om saken fra miljøvernavdelingen. Rådets leder orienterte
kort om arbeidsutvalgets innstilling. Et enstemmig råd kom frem til en
formulering som sendes Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Innlegg/kommentarer:
Lars Magnussen
Hilde Thorkildsen
Rolf Hatlinghus
Hans-Petter Aas
Kristin Dale Selvig
Lene Conradi
Torgny Hasaas

Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet forutsetter at Fylkesmannen gjør sin jobb. Det er ikke Markarådets
mandat å gå inn i Fylkesmannens interne saksbehandlingsrutiner. God
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kommunikasjon mellom markainteressene er viktig, og rådet setter pris på at
dette blir tema på et markaseminar til høsten.
Vedtak:
Markarådet forutsetter at Fylkesmannen gjør sin jobb. Det er ikke Markarådets
mandat å gå inn i Fylkesmannens dokument Intern saksbehandlingsrutine og
sjekkliste: Markasaker, men markarådet vil gjerne bli holdt orientert om disse
og eventuelle endringer. God kommunikasjon mellom markainteressene er
viktig, og rådet setter pris på at dette blir tema på et markaseminar til høsten.
Arbeidsutvalget videreformidler ønsket til Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Sak 12/17

Oppfølging av el-sykling i Marka
Møteleder viste til saksfremlegget og åpnet for merknader.
Innlegg/kommentarer:
Ingen
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar saken til orientering, og fastholder samtidig sitt syn på elsykling i Marka.
Vedtak:
Arbeidsutvalgets innstilling støttes.

Sak 13/16

Saker til neste møte i Markarådet
- Møte samtidig som Fylkesmannens markaseminar i oktober/november
- Arbeide for å møte et tilsvarende råd for erfaringsutveksling
- Vil kalle inn rådet dersom det kommer opp aktuelle saker
- Inspirerende med befaringer, og medlemmene ble oppfordret til å komme
med forslag
Arbeidsutvalgets innstilling:
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i
innkallingen til neste møte i Markarådet.

Vedlegg til protokollen:
Vedlegg 1: Markarådets høringsuttalelse til Forslag til statlig reguleringsplan med
konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune
Vedlegg 2: Markarådets høringsuttalelse til Søknad om bruk av returasfalt til terrengsikring
ved Huken pukkverk
Vedlegg 3: Markarådets høringsuttalelse til Forslag til presisering av markaloven § 2 og
endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner
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