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Detaljplan - Ny vannforsyning til Oslo - PlanID 201706 - Planvedtak 
 
Forslag til vedtak 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

1. I medhold av PBL § 12-12 vedtas detaljplan for ny vannforsyning til Oslo som vist på 
vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle datert 10.04.2019. 
 

2. Reguleringsplan Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo vedtas med plankart i to 
vertikanivåer: På terreng, vertikalnivå 2 – (R02) for adkomstvegen fra Fv 285 via 
Fjulsrud, og (R03) sikringssone for vanntunnel som planlegges under Sollihøgda. Under 
terreng, vertikalnivå 1 – (RU02) for avgrenset adkomstveg fra Fv 285 via Fjulsrud, og 
(RU03) for vanntunnelen som ligger lavere enn kote +100. 
 

3. Gjeldende reguleringsplaner som er på vertikalnivå 2 i området med planID 201706 
Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, vil være likestilte planer med denne. 
 

4. Risikoen forbundet med dette er at planene ikke vil være likeverdige og Detaljplan for 
ny vannforsyning til Oslo vil ligge som gjeldende reguleringsplan (på nivå 2). 
 

5. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner for areal som er sammenfallende med 
Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, skal hensynssone for sikringssone H190 med 
tilhørende bestemmelser som for denne plan innarbeides der det er aktuelt.  

 

Plan- og miljøstyret - 016/19 

11.06.2019  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

1. I medhold av PBL § 12-12 vedtas detaljplan for ny vannforsyning til Oslo som 
vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle datert 



 
 

10.04.2019. 
 

2. Reguleringsplan Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo vedtas med plankart i 
to vertikanivåer: På terreng, vertikalnivå 2 – (R02) for adkomstvegen fra Fv 285 
via Fjulsrud, og (R03) sikringssone for vanntunnel som planlegges under 
Sollihøgda. Under terreng, vertikalnivå 1 – (RU02) for avgrenset adkomstveg fra 
Fv 285 via Fjulsrud, og (RU03) for vanntunnelen som ligger lavere enn kote 
+100. 
 

3. Gjeldende reguleringsplaner som er på vertikalnivå 2 i området med planID 
201706 Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, vil være likestilte planer med 
denne. 
 

4. Risikoen forbundet med dette er at planene ikke vil være likeverdige og 
Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo vil ligge som gjeldende reguleringsplan 
(på nivå 2). 
 

5. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner for areal som er sammenfallende 
med Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, skal hensynssone for sikringssone 
H190 med tilhørende bestemmelser som for denne plan innarbeides der det er 
aktuelt.  

 
 

Kommunestyret - 031/19 

17.06.2019  
Møtebehandling: 
Morten Dåsnes (Sv) ba administrasjonen se på ordlyden i punkt 3 og 4 da han oppfattet at punkt 4 er 
en forklaring til punkt 3 og at det dermed bør vurderes hvorvidt punkt 4 bør stå som et eget punkt. 
Ordfører ba administrasjonen se på ordlyden slik at vedtaket ikke kan misforstås.  

Med kommentaren over ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK - Kommunestyret: 

1. I medhold av PBL § 12-12 vedtas detaljplan for ny vannforsyning til Oslo som vist på 
vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle datert 10.04.2019. 
 

2. Reguleringsplan Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo vedtas med plankart i to 
vertikanivåer: På terreng, vertikalnivå 2 – (R02) for adkomstvegen fra Fv 285 via 
Fjulsrud, og (R03) sikringssone for vanntunnel som planlegges under Sollihøgda. Under 
terreng, vertikalnivå 1 – (RU02) for avgrenset adkomstveg fra Fv 285 via Fjulsrud, og 
(RU03) for vanntunnelen som ligger lavere enn kote +100. 
 

3. Gjeldende reguleringsplaner som er på vertikalnivå 2 i området med planID 201706 
Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, vil være likestilte planer med denne. 
 

4. Risikoen forbundet med dette er at planene ikke vil være likeverdige og Detaljplan for 
ny vannforsyning til Oslo vil ligge som gjeldende reguleringsplan (på nivå 2). 



 
 

 
5. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner for areal som er sammenfallende med 

Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo, skal hensynssone for sikringssone H190 med 
tilhørende bestemmelser som for denne plan innarbeides der det er aktuelt.   

 
 
 

Sammendrag 
Det er gjort noen justeringer i planen ut fra uttalelsene som har kommet inn fra statlige og regionale 
instanser. Uttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken fører ikke til endring i planforslaget. 
Fylkesmannens anbefaling er en oppdatering av plankart for å vise sikringssone H190 for detaljplan 
for ny vannforsyning til Oslo med gjeldende arealformål. Dette imøtekommes ikke da det betyr at 
arealformålene i planer fra 1987 og nylig vedtatte reguleringsplaner på Sollihøgda vedtas på nytt.  

Saksopplysninger 

Detaljreguleringsplan for ny vannforsyning til Oslo startet opp i august 2017. Forslag til 
reguleringsplan ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Plan- og miljøstyret i perioden 
11.februar – 1.april 2019.  

Det er utarbeidet 2 plankart på vertikalnivå 1 (under bakken) og 2 plankart på 
vertikalnivå 2 (på terreng) i tillegg til planbestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning. Uttalelser som er tatt til følge som medfører endringer i 
planforslaget: 

På vertikalnivå 2 (på terreng) reguleres atkomstvegen SKV1 til vanninntaket som ligger 
ved Vefsrud i Lier.  Endringer som er gjort i plankart er utvidelser av siktsoner ved 
avkjøring fra Fv 285. Rekkefølgekrav § 2-1-1 c) er utvidet i forhold til plan for 
miljøoppfølging da det skal være krav til maksimal innlekkasje av grunnvann til 
fjellanlegget. Planbestemmelsen § 2-1-2 er utvidet med at det stilles krav om at Statens 
vegvesen skal godkjenne byggeplan for utvidelse av avkjørsel fra Fjulsrudveien til Fv 285 
før oppstart av arbeid med SKV1. 

Bakgrunn for saken 
Uttalelsene fra statlige og regionale instanser er tatt til følge, men høringsuttalelse fra Fylkesmannen 
i Oslo og Viken tas ikke til følge. I desember 2018 sendte kommunen en forhåndsuttalelse til 
Fylkesmannen (tidligere Fylkesmannen i Buskerud) med begrunnelse for hvorfor arealformål ikke kan 
legges inn i plankartet med hensynssonen H190. Hole kommune har hatt dialog med Fylkesmannen, 
som er godt opplyst om saken. I høringsuttalelsen fra Fylkesmannen er det likevel gitt anbefaling om 
å oppdatere plankart for å vise sikringssone H190 for detaljplan for ny vannforsyning til Oslo med 
gjeldende arealformål. 

Vurderinger 
Utfordringen er at Plan- og bygningsloven ikke ivaretar denne problemstillingen. Hvis arealformål 
legges inn i plankartet med hensynssonen vil det bety at gjeldende reguleringsplaner på Sollihøgda 
fra 1987 og nylig vedtatte reguleringsplaner blir vedtatt på nytt. Uttalelsen imøtekommes derfor 
ikke. 

Konklusjon  
Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget. Planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er 



 
 

endret i henhold til anbefalingene. 

På grunnlag av dette anbefales Detaljplan for Ny Vannforsyning Oslo vedtatt slik som vist på vedlagt 
plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle datert 10.04.2019. 

 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

 
 

Vedlegg: 
Planbestemmelser, Hole kommune 50-X-RAP-531- 
planbeskrivelse med KU Hole 50-X-RAP-535- 
Uttalelser Hole 50-X-RAP-536- 
Plankart Hole, Ny vannforsyning 
 
 
 
 


