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Uttalelse til høring av utkast til forskrift om justering av Markagrensen som berører Lunner kommune 

 

 

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 26.06.2012 sak 122/12  

 

Forslag til 

VEDTAK 

 
Fylkesutvalget slutter seg til Markalovens intensjoner om å bevare et rikt og variert landskap og natur- 

og kulturmiljø med kulturminner, men beklager at Lunner kommunes innspill til justering av 

Markagrensa ut fra andre samfunnsinteresser ikke har blitt hensyntatt. 

 

1. Fylkesutvalget ber om at Markagrensa justeres i Harestulia for å oppfylle berørte Hadelands-

kommuners tilslutning til samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen samt å oppfylle 

de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transport-planlegging. Det vises også til 

pågående arbeidet med Regional plan for Hadeland der Harestua er valgt ut som et prioritert 

utviklingsområde, med tilrettelegging for nytt sentrumsområde og ny Harestua stasjon med god 

forbindelse til Oslo. 

 

2. Fylkesutvalget ber om at Markagrensa justeres ved Monsrud for å legge eksisterende 

bebyggelse som i dag ligger i ytterkant av marka, utenfor marka. 

 

3. Fylkesutvalget ber om at Markagrensa justeres ved Hadeland pukkverk på Stryken for å sikre 

langsiktig drift i en mineralforekomst av nasjonal verdi og på den måten bidra til å oppfylle 

nasjonale mål om redusert utslipp av klimagasser og redusert bruk av energi. 

   

 

 

Vedtak 

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak: 
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