
Merknader saksnummer 16/02549 
(Nittedal - Forslag kommuneplan 2018-2030) 
Uttalelse fra Lillomarkas venner og FRINI (Friluftslivsorganisasjoner med 
aktivitet i Nittedal kommune) 

1 Bakgrunn for denne uttalelsen 
Forslag til ny kommuneplan ble behandlet av kommunestyret den 17.12.2018 i sak 109/18. Den er nå lagt ut 
på høring og offentlig ettersyn.  

2 Organisasjonene bak denne uttalelsen 
Denne uttalelsen er fra følgende organisasjoner:  

.. 

Lillomarkas Venner (LV) er en frittstående og partipolitisk nøytral forening som arbeider for å sikre 
Lillomarkas naturverdier og naturmangfold, sikre det naturnære friluftslivet, samt øke interessen for 
fritidsbruken av marka. LVs virksomhet er basert på frivillighet fra styremedlemmer og medlemmer, og er 
finansiert av medlemskontingent og eventuelle offentlige tilskudd. LVs aktiviteter omfatter bl.a. å uttale seg i 
saker som angår Lillomarka (om bl.a. naturforvaltning, vern, nye inngrep og anlegg, hogst, kulturminner) og 
arrangere turer med ulike temaer i Lillomarka. Foreningen ble stiftet i desember 1969 

FRINI – Friluftslivsorganisasjoner med aktivitet i Nittedal kommune: DNT Oslo og omegn, Skiforeningen, 
Nittedal Orientering og speiderforeningene i Nittedal har inngått en samarbeidsavtale med Nittedal 
kommune. Målsettingen med samarbeidsavtalen er å fremme trivselen og folkehelsen til innbyggerne i 
Nittedal kommune, gjennom å bidra til  

 økt friluftsliv for alle grupper, 
 økt kunnskap om kulturminner, naturperler og andre severdigheter i Nittedal kommune. 

3 Hensynssone H_190 for Bjønndalen bruk 
Organisasjonene bak denne uttalelsen oppfordrer Nittedal kommune til å trekke tilbake forslaget om en 
hensynssone for byggeråstoff i Marka nord og vest for Bjønndalen bruk. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir i ref 16/02549 vedlagt Nittedal kommune tillatelse til igangsetting av 
arbeid med arealdel av kommuneplan som vedrører Marka. Fylkesmannens vurdering er blant annet: «Loven 
setter klare rammer for hva som kan planlegges for i marka. I marka gjelder et generelt forbud mot bygge- 
og anleggstiltak, jf. Markaloven §5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i 
marka. I §7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for 
disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i §5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som 
fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av §7.» 



De unntak som er gitt i Markalovens §7 inkluderer ikke utvidelse av steinbrudd inn i Marka. I mineralloven 
§47 er forholdet til markaloven angitt:  ”Det kan ikke letes og undersøkes i områder som omfattes av lov 5. 
juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)". Organisasjonene bak 
denne uttalelsen mener derfor at Nittedal kommune ikke har tillatelse fra Fylkesmannen til å planlegge 
brudd på Markaloven ved å foreslå en hensynsynssone i Marka. 

I møte med Nittedal kommune 11. februar i år ble det fra Nittedal kommune sin side hevdet at Nittedal 
kommune har mottatt nasjonale føringer om å avsette områder i Marka for fremtidig utvidelse av 
Bjønndalen bruk. Ved gjennomgang av sakspapirer finner vi et brev til Nittedal kommune fra Direktoratet for 
mineralforvaltning, med referanse 17/00533-2, vedlagt. Andre «nasjonale føringer» er ikke funnet. 

Brevet fra Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke oppfattes som en nasjonal føring om å bryte 
markaloven, eller å planlegge å bryte markaloven. I brevet heter det riktignok at «kommunen så langt det er 
mulig, bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som tilrettelegger for 
nedbygging av forekomster, eller legge andre begrensinger for framtidig utnyttelse av ressursene.» 

Marka representerer ikke en «nedbygging», både fordi Marka allerede er fastsatt ved lov, og fordi det ifølge 
markaloven ikke er tillatt å «nedbygge» Marka. Dersom Nittedal kommune ønsker å ta hensyn til brevet fra 
Direktoratet for mineralforvaltning, måtte en hensynssone vært definert i andre arealer enn Marka. Vi kan 
populært si at Nittedal kommune har definert hensynssonen «feil vei». 

Selv om Naturbasen (Direktoratet for Naturforvaltning), informasjon om kulturminner (eksempelvis 
Masjørgen-gruva) og friluftsverdier i noe grad er tilgjengelig for Nittedal kommune, ble det i møtet 11. 
februar fremholdt fra Nittedal kommune at alle interesser måtte dokumentere slike verdier. Et slik 
dokumentasjons-arbeid fra organisasjonene sin side representerer et betydelig arbeid. I forslaget til 
kommuneplanens arealdel skriver Nittedal kommune at «det må fram til neste revisjon av kommuneplan 
foregå en dialog med berørte myndigheter om mulighet til og avveining av de ulike interessene.» 
Organisasjonene har, slik denne saken er fremlagt, liten tillit at Nittedal kommune skal kunne bidra til en god 
dialog med lokale, regionale og nasjonale interesser.  

For å unngå unødig ressursbruk fra både Nittedal kommune, regionale og nasjonale myndigheter, samt 
lokale, regionale og nasjonale organisasjoner, ber vi Nittedal kommune om å trekke forslaget om 
hensynssone i Marka for Bjønndalen bruk. 

Med vennlig hilsen 

Eva Hermstad   Martin Veastad 

For Lillomarkas venner  Kontaktperson FRINI 
 


