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Lier - Asker - tillatelse til oppstart av planlegging i marka - 
kommunedelplan - E134 Dagslett - E18 

Vi viser til brev av 2. juni 2021. Det er søkt om tillatelse til oppstart av planlegging i marka, jf. § 6 i 
markaloven. 
 
Bakgrunn 
Statens Vegvesen skal, i samarbeid med Lier og Asker kommune, lage kommunedelplan med 
konsekvensutredning for prosjektet E134 Dagslett – E18. Kommunedelplanen omfatter fire 
alternative korridorer for E134 fra Hekleberg/Dagslett i Asker til E18 i Lier. Der prosjektet berører 
markalovens virkeområde, er det kun planlagt tunneler. 
 
Vi uttalte oss til planprogrammet 2. mars 2020, og forutsetter at merknadene som fremkommer av 
uttalelsen blir ivaretatt i den videre planleggingen.   
 
Forholdet til markaloven  
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 
2009. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø. I 
henhold til markalovens formålsparagraf skal loven fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett. Dette innebærer blant annet at tiltak innenfor et av formålene med loven 
må vurderes opp mot virkningen for de to andre formålene.  
 
Igangsetting av planer som vedrører Marka krever tillatelse av Miljøverndepartementet, jf. 
markaloven § 6 første ledd. Departementet har i brev av 7.10.2013 delegert myndighet etter 
markaloven § 6 første ledd til Fylkesmannen i det fylket som planen omfatter. Kommunens 
endelige planvedtak skal stadfestes av Klima- og miljødepartementet, jf. markaloven § 6 andre ledd. 
 
Statsforvalterens vurdering  
Planarbeidets formål er å etablere vei. Markalovens § 7 unntak for tiltak i kommunale eller statlige 
planer punkt 4 åpner for offentlige infrastrukturanlegg som veger, jernbane, dammer, 
vannforsyningssystemer, kraftledninger mv., samt områder for igangværende råstoffutvinning. 
Statsforvalteren finner dermed at markaloven åpner for ønsket formål. 
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Det framgår ikke av oversendelsen på hvilken måte planen påvirker de hensyn markaloven er ment 
å ivareta. Vi forutsetter at disse spørsmålene blir grundig utredet. 
 
I det videre planarbeidet bes det om at følgende momenter tillegges særskilt vekt: 

 Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur og 
kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes. 

 Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle rødlistearter og naturtyper som 
berøres av tiltaket, må minimeres, utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-
12, jf. § 7 første ledd. 

 Rigg- og anleggsområder m.v. bør i størst mulig grad søkes lagt til områder utenfor Marka og 
koblet opp mot eksisterende veier. 

 Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig 
eksponering.  

 Alle midlertidige anleggsområder må beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført. 

 
 
Vi gir med dette tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka jf. markaloven § 6. Kommunens 
endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka, må stadfestes av 
departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven.  
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
Seksjonssjef 
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rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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