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Høring - Utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet (MD) av 28.mars 2012om ovennevnte.

MD har mottatt anmodninger om grensejusteringer i Marka fra 12kommuner, samt
enkelte private forslag. Bestemmelsen i markaloven § 2 åpner for at Markagrensen kan
innskrenkes og utvides gjennom forskrift. I alt har departementet mottatt 68forslag til
grensejusteringer. 42 avforslagene er ifølge MD innenfor justeringshjemmelen i
markaloven § 2.Av disse 42 forslagene har departementet støttet 27 av forslagene i det
vedlagte utkastet til forskrift. Forslagene går primært ut på å ta områder ut av Marka,
selv om flere kommuner også foreslår å legge enkelte mindre områder inn i Marka.

MD viser til at bevaring av Markas grenser er et av formålene med markaloven. Det er
ifølgeMD bare hjemmel for å ta ut av Marka områder som:

ikke har særlig arealmessig omfang
- ikke strekker seg langt inn i Marka (kiler/innhogg)

ikke utgjør "øyer" i Marka

Større arealer eller vesentlige innhugg i Marka vilvære å anse som endringer som det
ifølgeMD ikke er hjemmel for å ta ut av Marka gjennom forskrift Videre fremgår det
av høringsbrevet at å justere grensen for å få landbrukseiendommer eller bolig-og
hytteeiendommer ut av Marka som hovedregel ikke vilvære aktuelt, fordi bygge- og
anleggsvirksomhet i loven ikke skal være til hinder for vedlikehold, modernisering m.v.

Flere av forslagene om endringer i markagrensa har blitt avvistav MD fordi det etter
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MDs syn ikke er hjemmel etter markalovens § 2 for grensejusteringer slik
forslagsstiller foreslår. Flere kommuner har blant annet foreslått å ta ut områder i
nærheten avjernbanestasjoner for å muliggjøre etablering av boligbebyggelse. MD
mener at det vilvære uheldig og unødvendig å gjennomføre slike endringer for å ta
høyde for boligutviklingsbehovsom ligger svært langt frem i tid.

Feiring Bruk ASforeslår å endre grensen ved Hadeland Pukkverk slik at 200dekar tas
ut av Marka for fremtidige utvidelsesmuligheter. Forslagsstiller fremhever at bruddet
er meget viktig for Oslo-områdets forsyning av byggeråstoffer og i særdeleshet salg til
asfalt, der anleggets bergart gir Nordens mest slitesterke asfalt. Kommunen anmoder
også grenseendring for å sikre pukkverket utvidelsesmuligheter. Fylkesmannen i
Oppland trekker frem at Steinbruddet på Stryken er ansett som en forekomst av
nasjonalverdi med stor betydning for Østlandsområdet. MD mener at det ikke er
hjemmel etter markalovens § 2 for en grensejustering slik som foreslått, og at en
utvidelse av eksisterende steinbrudd vilvære i strid med intensjonen i markaloven § 2.

FINs vurderinger
MD har i høringsbrevet ikke opplyst om de økonomiske konsekvensene som MDs
behandling av grensejusteringsanmodningene medfører. FIN legger til grunn at
kostnadene for forvaltningen, som følger av grensejusteringene i forskriften, er små og
kan dekkes innenfor MDs gjeldende budsjett for 2012.

FIN ber om at MD vurderer hvorvidt de ovennevnte avvisteforslagene, og lignende
saker, kan vurderes etter lovens § 14første ledd: "Tiltak omfattetav lovenkan bare
settesi verk dersomdet ergitt tillatelseav myndighetenetter loven. Tillatelsekan baregis
dersomfordeleneved tiltaket må ansesstørreenn de skaderog ulempertiltaket vil medføre
for friluftslivet, naturmiljøet ellerde allmenne interesserfor øvrig."FIN ber også om at
MD vurderer om det er andre bestemmelser i markaloven som kan benyttes til å
akseptere forslag som har økonomiske eller andre fordeler for samfunnet, selv om
tiltaket i seg selv synes å stride mot lovens formål.

FIN vil avventehøringsuttalelsene og MDs videre oppfølgingav saken før FIN tar
stilling til utkastet til forskrift.
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