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Markagrensen i Lunner kommune - Høringsuttalelse til forslag  til endring av 
markagrensen i Lunner kommune 
 
Det vises til departementets høringsbrev vedrørende  bla markagrensa  i Lunner datert 06.04.2017. 
 
Vedlagt følger Lunner kommunes uttalelse til saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingun Bjørgli Juul-Hansen 
planlegger 
 
Vedlegg: 
Saksframlegg 
Kommunestyrets vedtak 
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Markaloven - Høring av utkast til forskrift om grensejustering i Lunner kommune  
 

Vedtak: 

Det vises til Klima- og miljødepartementets høringsbrev datert 6.4.2017 med høringsfrist 1. 
august 2017. 
Lunner kommune slutter seg til departementets forslag i høringsdokumentet om endring av 
markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av markaloven hva gjelder 
markagrensen i Lunner kommune. 
Lunner kommune viser til sine uttalelser ved høring av grensejusteringsforskriften, K-sak 39/10 
fra møtet 17.6.2010 og K-sak 64/12 fra møtet 21.6.2012 for begrunnelse for sin tilslutning til 
departementets forslag. 
 
 
 

 

Behandling: 

 

Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 
Lunner kommune stiller seg bak departementets forslag med følgende strykning: 
“Markagrensen endres på Harestua i Lunner kommune, slik at ca 225 dekar tas ut av Marka i 
henhold til kommunens forslag om grenseendring. Markagrensen endres videre på ett sted i 
Nittedal kommune, slik at ca 524 dekar tas ut av Marka ved Kruttverket på Rotnes i henhold til 
kommunens forslag om grenseendring. Markagrensen endres på følgende tre steder i Nittedal 

kommune der arealer på tilsammen ca 743 daa: Del av Berger skog nord for Tumyrhaugen (ca 
479 daa), område ved Asveien nord (ca 151 daa) og Kirkebylia sør (ca 113 daa).” 
 
Ved formannskapets innstilling satt opp mot Halvard Klevmarks endringsforslag  
ble formannskapets innstilling vedtatt med 19 stemmer mot 5 stemmer av gitt for Halvard 
Klevmarks endringsforslag. 
 

 

 



Side 1 av 12 
 

 
Arkivsaksnr.: 10/294  Lnr.: 9168/17 Ark.: 142 L27 

 

Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 
 
Markaloven - Høring av endring av markaloven § 2  

 
Lovhjemmel: Markaloven § 2 
 
Rådmannens innstilling: 
Det vises til Klima- og miljødepartementets høringsbrev datert 6.4.2017 med 
høringsfrist 1. august 2017. 
Lunner kommune slutter seg til departementets forslag i høringsdokumentet om 
endring av markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av 
markaloven hva gjelder markagrensen i Lunner kommune. 

Lunner kommune viser til sine uttalelser ved høring av grensejusteringsforskriften, 
K-sak 39/10 fra møtet 17.6.2010 og K-sak 64/12 fra møtet 21.6.2012 for 
begrunnelse for sin tilslutning til departementets forslag. 
 
 
Sammendrag: 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag om endring av 
markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensa i Nittedal kommune og Lunner 
kommune. Høringen gjelder arealer nær kollektivknutepunkt blant annet 
Harestulia øst for Harestua stasjon i Lunner kommune.  
Under arbeidet med grensejusteringsforskriften i 2015 varslet departementet at 
det ville bli fremmet en egen sak til Stortinget med vurdering av ytterligere 
grenseendringer gjennom lovendring for arealer nær kollektivknutepunkter. 
Høringsforslaget her er en oppfølging av dette. 
Administrasjonen viser til tidligere vedtak i denne saken. Administrasjonen 
anbefaler at Lunner kommune slutter seg til departementets forslag til endring av  
markaloven slik at det gis adgang til å justere markagrensa i Harestulia  i tråd med 
departementets høringsforslag og i tråd med tidligere vedtak i Lunner kommune. 

 

 
Saksutredning:  
 
1.Fakta 
 
1.1 Bakgrunn 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endring av 
markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av 
markaloven hva gjelder markagrensen på til sammen fem steder i Nittedal 

kommune og Lunner kommune. Høringsfristen er 1. august 2017. 
 
Miljøverndepartementet varslet i 2010 oppstart av arbeid med justering av 
markalovens geografiske virkeområde, forskrift om justering av markagrensen,  i 
henhold til markaloven §§ 1 og 2. 
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Lunner kommune uttalte seg to ganger i denne grensejusteringsprosessen, se 
utklipp av Kommunestyrets vedtak i kap 1.1 under. Fylkesutvalget og 

Fylkesmannen uttalte seg også i denne prosessen se kap. 1.1 under. Disse 
dokumentene ligger vedlagt i saken. 
 
Dette arbeidet pågikk fram til høsten 2015, da forskrift om justering av 
markagrensen ble vedtatt 4. september 2015. 
 

 
 
En del av justeringsforslagene fra kommunene  ble ikke etterkommet i dette 

arbeidet. Noen av områdene var så store at de lå utenfor det markaloven ga 
hjemmel for å justere ut av Marka gjennom forskrift. 
 
Dette gjaldt bla Lunner kommunes ønske om justering av markagrensa i Harestulia 
i tilknytning til nye Harestua stasjon og nye Harestua sentrum. 
 
Ved grensejusteringen i 2015 ble det varslet at det for enkelte av arealene som 
kommunene hadde foreslått grensejustering for, men som var for store 
arealmessig til at de kunne vedtas i forskrift, ville bli fremmet en egen sak til 
Stortinget med vurdering av ytterligere grenseendringer gjennom lovendring. 
Dette særlig av hensyn til klimavennlig boligutbygging nær kollektivknutepunkter.  
 
Høringsforslaget her er en oppfølging av arbeidet med grensejusteringsforskriften. 
Høringsforslaget her gjelder grensejustering i Harestulia i tilknytning til nye 
Harestua stasjon og nye Harestua sentrum. 
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1.2 Lunner kommunes høringsuttalelser til grensejusteringsforskriften 
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1.4 Fylkesmannens uttalelser til grensejusteringsforskriften 
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2. Høringsforslaget 
 

Departementet skriver i sitt høringsnotat: 
Prosessen med justering av Markagrensen har synliggjort et behov for å endre 
markaloven§ 2. Med en endring av lovens ordlyd, slik at det blir klarere hva 
bestemmelsen gir hjemmel for å justere ut av Marka gjennom forskrift, mener 
departementet det vil bli enklere å praktisere bestemmelsen og gi større 
forutberegnelighet.  
 
Gjeldende rett  
Markaloven § 2 gir hjemmel for justering av markagrensen og lyder: 
 
"Lovens geografiske virkeområde (Marka) består av følgende områder: 
Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, 
Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka. 
Virkeområdet er nærmere avgrenset som det fremgår av 
Miljøverndepartementets digitale kart «Markagrensen» datert 2. april 2009. 
 
Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd 
og gjøre loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller gjennom 

tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet ".  
 
Ordlyden i seg selv ("justering") tilsier at det ikke er større endringer 
bestemmelsen er ment å åpne for.  
 
 

 Forslag om lovendring  
Markagrensen endres på Harestua i Lunner kommune, slik at ca 225 dekar tas ut av 
Marka i henhold til kommunens forslag om grenseendring.  Markagrensen endres 
videre på ett sted i Nittedal kommune, slik at ca 524 dekar tas ut av Marka ved 

Kruttverket på Rotnes i henhold til kommunens forslag om grenseendring. 
Markagrensen endres på følgende tre steder i Nittedal kommune der arealer på til 
sammen ca 743 daa: Del av Berger skog nord for Tumyrhaugen (ca 479 daa), 
område ved Asveien nord (ca 151 daa) og Kirkebylia sør (ca 113 daa).  
 
Departementet foreslår at markaloven § 2 annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:  
 
«Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om å gjøre loven gjeldende for 
nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, 
tilsvarende verdi for friluftslivet.  
Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om mindre innskrenkende justeringer av 
markagrensen dersom vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, eller 
foreta bagatellmessige justeringer av grensen der denne går gjennom 
boligeiendommer eller hvor den av andre grunner medfører større praktiske 
ulemper for forvaltningen av en eiendom, og hvor justeringen ikke er til 
nevneverdig skade for friluftsliv, idrett eller naturopplevelse.  
I avveiningen mellom hensyn til grensejusteringer og hensyn til de formål 

markaloven skal ivareta ved justeringer etter tredje ledd, kan det legges vekt på 
om nye områder legges til marka til erstatning for områder som tas ut.»  
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Kartutsnittet under er del av høringsdokumentet og viser det arealet i Lunner 
kommune som vurderes tatt ut av markaloven i denne høringssaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Konklusjon  
Det vises til Klima- og miljødepartementets høringsbrev datert 6.4.2017 med 
høringsfrist 1. august 2017. 
Lunner kommune slutter seg til departementets forslag i høringsdokumentet om 
endring av markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av 
markaloven hva gjelder markagrensen i Lunner kommune. 
Lunner kommune viser til sine uttalelser ved høring av grensejusteringsforskriften, 
K-sak 39/10 fra møtet 17.6.2010 og K-sak 64/12 fra møtet 21.6.2012 for 
begrunnelse for sin tilslutning til departementets forslag. 
 
 
 
Dokument i saken: 
Vedlagt til behandlende organ: 
Høringsdokumenter 
Tidligere vedtak 

 
Øvrige dokument: 
10/4625 Innspill til Markagrensa.  I : Harestua Vel 
10/3804 Markaloven - markagrensen i Lunner, vurdering av 

behov for grensejustering.  
U : Adresseliste 

10/4680 Kommentar vedrørende endring av markagrensen 
for Lunner kommune.  

I : Oslo og Omland Friluftsråd 

10/5170 Vedrørende markagrensen.  I : Turid Hoff og Leif Hoff 
10/5237 Svar - Vedrørende markagrensen.  U : Turid Hoff og Leif Hoff 
10/5536 Innspill til justering av Markagrensen.  I : Harald Gløersen 
10/5564 Innspill til reguleringsplan markagrensa.  I : Svein Krakk 
10/5299 Markagrensen - Vurdering av behov for 

grensejustering.  
I : Løvenskiold 

10/5300 Markagrensen - Vurdering av behov for 
grensejustering.  

I : Harald Julsrud 
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10/5605 Justering av markagrensa - uttalelse.  I : Naturvernforbundet i Gran og 
Lunner 

10/5607 Innspill markagrense.  I : Harestua vel 
10/4775 Markaloven - markagrensen.  I : Marianne Zimmer 
10/4777 Markagrense.  I : Øyvind Brænd 
10/6084 Markagrensen i Lunner - innspill ang Monsrud gård.  I : Ellen Granlie 
10/6385 Innspill til justering av markagrense.  I : Snellingen Sameie 
10/6107 Innspill til Justering av markagrensen.  I : Snellingen Sameie 
10/6119 Innspill til justering av markagrense.  I : Lunner Almenning 
10/6117 Markaloven - Behov for grensejustering i Lunner 

kommune.  
I : Harald Solberg 

10/6130 Justering av markagrensen.  I : Jon-Sverre Torp 
10/5867 Markaloven - Markagrensa i Lunner. Vurdering av 

behov for grensejustering..  
I : Olaf Ballangrud 

10/6180 Innspill til justering av markagrense - vurdering av 
behov for grensejusteringer.  

I : Ellen Granly med familie 

10/7322 Markaloven - markagrensen i Lunner, vurdering av 
behov for grensejustering.  

U : Miljøverndepartementet 

10/8612 Justering av markagrensen i Lunner KommuneKopi 
av brev til Fylkesmannen i Oppland.  

I : Miljøverndepartementet 

10/8692 Invitasjon til informasjonsmøte om 
grensejusteringer i MarkaAdresseliste.  

I : Miljøverndepartement 

10/10627 Markaloven - markagrensen i Lunner, vurdering av 
behov for grensejusteringKommunestyrets vedtak i 
saksnr 39/10 - begrunnelse og arealer.  

U : Miljøvernavdelingen 
Fylkesmannen i Oppland 

10/12059 Markaloven - Grensejusteringer - Vurdering av 
forslag fra Naturvernforbundet.  

I : Fylkesmannen i Oppland 

10/12528 Anmodning om justering av markagrensen i Lunner 
kommune - Fylkesmannens merknader.  

I : Fylkesmannen i Oppland 

12/620 Markaloven  - forslag om grensejusteringer - 
vurdering etter naturmangfoldloven.  

I : Avisa Hadeland 

12/5562 Markaloven - Grensejusteringer - Ber om vurdering 
etter naturmangfoldloven.  

I : "Moltubakk, Kjersti" 

12/4764 Høring av utkast til forskrift om justering av 
markagrensen.  

I : Ordfører 

12/9943 Uttalelse til høring av utkast til forskrift om 
justering av markagrensen som berører Lunner 
kommune.  

I : Oppland fylkeskommune 

15/16184 Forskrift om grensejustering vedtatt etter 
Markaloven.  

I : Klima- og 
miljødepartementet 

15/16304 Innspill fra kommunene til tidligere forlag til 
grenseendringer.  

I : Klima- og miljødepartement 

15/16305 Høring - forslag til endring av 
erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11.  

I : Klima- og miljødepartement 

15/16446 Svar - Innspill fra kommunene til tidligere forlag til 
grenseendringer2010-2012.  

U : Klima- og miljødepartement 

17/6484 Markaloven - markagrensen i Lunner, vurdering av 
behov for grensejustering - Harestulia2010-2012.  

U : Klima- og 
miljødepartementet 

17/6521 Tilbakemelding.  I : Klima- og 
miljødepartementet 

17/7024 Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 og 
endring av markagrensen  Lunner og Nittedal 
kommuner.  

I : Klima- og 
miljødepartementet 

 

 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 
Ivar Western, Korsrudlinna 705 2720 GRINDVOLL,  
Ole Grumstad, Korsrudlinna 631 2720 GRINDVOLL,  
Storebrands fond for ansatte, Postboks 1380 Vika 0114 OSLO,  
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Alf Wirstad, Kjørkevegen 124 2730 LUNNER,  
Halvor Molden, Korsrudlinna 103 2730 LUNNER,  
Marita Bryn Bene, Gabelsgate 19 0272 OSLO,  
Dag Hodne, Munkerudvollen 19 a 1165 OSLO,  
Jon Are Hodne, Maria Dehlis vei 21 c 1084 OSLO,  
Svein Olav Østby, Kastanjeveien 15 b 0487 OSLO,  
Hans Olav Molden, Tosokroken 2 3520 JEVNAKER,  
Gudbrand G Lunder, Kjørkevegen 181 2730 LUNNER,  
Mona Sæther, Bygdøylund 57 0286 OSLO,  
Peter Paaske, Madserud Alle 33 0274 OSLO,  
Grete og Bjørn Evensen, Pareliusveien 1 d 1177 OSLO,  
Lene Li Drageland, Gartnerveien 17 a 1356 BEKKESTUA,  
Kristin Lionæs, Pans vei 8 0139 OSLO,  
Karin C Matheson Seem, Risalleen 35b 0776 OSLO,  
Sverre Erichsen, Colletts gate 5 0169 OSLO,  
Steinar Mylsbråten, Myllavegen 550 2742 GRUA,  
Elin Bakke, Nylendvegen 8 2318 HAMAR,  
Unni Bakke, Ole Bulls gate 10 2318 HAMAR,  
Arne Øystein Lunner, Elvefaret 2a 2743 HARESTUA,  
Solveig Sissel Westnes, Daniel Walstads vei 24 0493 OSLO,  
Britt Skau, Bølerlia 71 0691 OSLO,  
Jarle Skau, Haugerudveien 86 0674 OSLO,  
Olaf Ballangrud, Gamlevegen 66 2730 LUNNER,  
Kjell Erik Skau, Vollavegen 484 2740 ROA,  
Alyce Lovey Zimmer Lande, Måkeveien 50 0139 OSLO,  
Marianne Zimmer, Tennisveien 30 0777 OSLO,  
Halvard Lunder, Bjørgevegen 11 2730 LUNNER,  
Pål Lunder, Nedre Frøislievegen 8 2740 ROA,  
Oddvar Bratholt, Einar Aass vei 52 3046 DRAMMEN,  
Leif og Turid Hoff, Kjelsåsveien 53 c 0488 OSLO,  
Sissel Nygaard, Gangstuveien 8a 0952 OSLO,  
Lars Haug, Grimelundshaugen 16 0374 OSLO,  
Morten Haug, Drammensveien 110 f 0273 OSLO,  
Erlend Johansen, Neptuns vei 2c 3150 TOLVSRØD,  
Helge Waal, Husebygrenda 9 c 0378 OSLO,  
Berit Waal, Friis gate 6 0187 OSLO,  
Just Bing Ebbesen, Solveien 124 a 1170 OSLO,  
Ingeborg/Steinar Wiese/Mediaas, Borgenveien 12 0370 OSLO,  
Carl Otto Løvenskiold, Lommedalsveien 174 1353 BÆRUMS VÆRK,  
Anne Margrete Bækken, Sørlivegen 66 2743 HARESTUA,  
Lunner Almenning,  2743 HARESTUA,  
Region Øst Statens Vegvesen, Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER,  
Diderik Løvenskiold, Prinsessealleen 38 0276 OSLO,  
Gran Almenning, Postboks 38 2711 GRAN,  

 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
 
 
Utvalgssekretær 
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