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Vedlagt følger Røyken kommunes vedtak og uttalelse til "Utkast til lov om 
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner(Marka):

Formannskapet behandlet saken den 13.11.2007, møtesak nr. 74/07

Behandling:

Bjørg Ølstad Ap fremmet følgende forslag:

Arbeiderpartiet støtter den fremlagte "Markalov" og forutsetter at det for 
allerede vedtatte planer ikke gis stoppsignal.

Forslaget falt med 7(H,Frp,V,Krf) mot 4 (Ap,SV) stemmer

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 (H,Frp,V,Krf) mot 4 (Ap,SV) stemmer

Vedtak:

Røyken kommune gir følgende uttalelse til "Utkast til lov om naturområder i Oslo
og nærliggende kommuner(Marka):

  1.. Røyken kommune er full ut enig i intensjonene om å bevare Oslomarkas 
kvaliteter for idrett, friluftsliv og rekreasjon. 

  2.. Røyken kommune tror ikke en ny lov for Oslomarka er det riktige 
virkemiddelet for å følge opp disse intensjonene. Røyken kommune mener 
forvaltningen av marka blir unødvendig komplisert ved at det innføres en ny lov 
i tillegg til de lover som fortsatt skal gjelde. 

  Røyken kommune foreslår at marka fortsatt forvaltes lokalt i kommunene basert 
på dagens lovverk og at de viktigste nasjonale hensyn sikres gjennom 
rikspolitiske retningslinjer til plan- og bygningsloven.

  Til selve lovutkastet vil Røyken kommune bemerke:

  3.. Prosedyrene rundt tilrettelegging av enkle løyper og stier uten 
terrenginngrep kan synes unødvendig tungvinne. Røyken kommune mener det bør 
gjøres en klarere grenseoppgang mellom hvilke tiltak det er nødvendig å 
underlegge strengere prosedyrer og for hvilke tiltak det ikke er nødvendig. 

  4.. Myndigheten til å forby eller begrense ferdselen med motorkjøretøy på 
privat vei bør tillegges kommunene istedenfor departementet. 
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  5.. Utkastet til lov om marka og utkast til forskrift om markagrense bør 
sendes på høring samtidig og behandles samtidig. Grensene for markaforskriften 
etter skogloven bør endres samtidig så grensene blir sammenfallende. 

  6.. Dersom kommunene gjennom lov pålegges nye eller utvidete oppgaver må 
staten bære kostnadene. Kommunene må få økte rammer fra staten for å kunne 
utføre et utvidet tilsyn i marka. 

  7.. Det må forutsettes at kommunen holdes skadesløs for økonomiske 
konsekvenser på grunn av loven og at staten tar erstatningsansvaret. 

  8.. Røyken kommune forutsetter at byggetillatelser som er gitt, men ikke 
utført/igangsatt, fremdeles vil være gyldige 

Med hilsen

Jan Erik Lindøe
Kommunalsjef
Røyken kommune
Tlf: 31 29 61 54
Mobil: 911 02 429
jan-erik.lindoe@royken.kommune.no
www.royken.kommune.no
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