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Høringsuttalelse vedr. utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka 

Som berørt grunneier i Marka vil vi herved komme med en innsigelse til markagrensen på vår 

skogeiendom G.nr 62/1 i Ski Kommune. Denne eiendommen ligger i yttergrensen av det syd-vestre 

hjørnet av denne delen av marka og vi har vært i dialog med Ski Kommune om detaljene rundt 

grensen siden denne i sin tid ble trukket. Det siste året har vi fått forståelsen fra kommunen av det vil 

bli mulighet til å komme med innsigelser, men da vi ikke har blitt involvert av kommunen så langt 

sender vi denne uttalelsen direkte til dere.  

Det arealet vi mener burde vært holdt utenfor markagrensen er på ca 50 dekar og består av et 

tidligere pukkverksområde som har vært drevet som tilleggsnæring til gårdsbruket Tronaas de siste 3 

generasjoner. Det er et naturlig avgrenset område ut mot ytterkant av markagrensen, med høye 

steinvegger og direkte utkjøring til fylkesveien. Vi mener at det er unaturlig å legge et slik 

eksisterende næringsområde inn i marka og antar at dette ikke var intensjonen med å legge grensen 

slik at området akkurat kom innenfor marka. Resten av vårt skogområde, som ligger i bakkant av det 

gamle pukkverket, har vi ingen problemer med å innlemme i marka.  

En periode har området vært drevet som et sorterings- og mottaksområde av rene fyllmasser under 

en dispensasjon fra reguleringsplanen, men de siste par årene har vi leid ut deler av området til Viken 

Skog, som i dag driver en bioflisterminal der. Dette mener både vi og Viken skog er et viktig 

satsingsområde for framtiden, som bidrar positivt til miljøet i regionen. Vi har uttalelser fra både 

Landbrukssjefen i Follo, Viken skog samt flere regionale bioenergianlegg med flisfyring som kan 

understøtte dette. Alle peker på at området er spesielt godt egnet med sin beliggenhet, utforming og 

sentrale plassering i forhold til både råstoff og marked. Disse oversendes på forespørsel. Den 

kommunale dispensasjonen vi har i dag går ut i 2016 og både vi og Viken Skog er avhengige av en 

mer langsiktig avklaring for å kunne drive denne satsingen videre. Vi mener at den mest 

formålstjenelige løsningen vil være å justere markagrensen noe, slik at den trekkes bak det gamle 

pukkverket i stedet for foran.  

En befaring i området ville sannsynligvis være klargjørende, ta kontakt dersom vi kan få til dette.  

Med vennlig hilsen  

Lars Gunnar Tronaas 

 

Vedlegg:  Kartskisse over området  

  Uttalelse fra Landbrukssjefen i Follo 


