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RAPPORT  

Oppdrag Detaljreguleringsplaner for ny vannforsyning til Oslo Dokumentkode 50-X-RAP-536 

Emne Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til 
offentlig ettersyn, Hole kommune 

Tilgjengelighet 
ÅPEN 

Oppdragsgiver Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oppdragsleder Lars Hjermstad 

Kontaktperson Lars Hem Utarbeidet av Vegard Meland 

 

 

Sammendrag 

Planforslag for ny vannforsyning i Oslo består av detaljreguleringer i fire kommuner. I Hole lå planen ute til offentlig 
ettersyn i perioden 15. februar – 1. april 2019. Det er mottatt seks uttalelser. Denne rapporten gir en oversikt over 
hvilke uttalelser som er mottatt og hvordan de er behandlet.  
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1 Bakgrunn og hensikt 
Høring av detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo i Hole kommune ble kunngjort 15. februar 

2019. Kunngjøring skjedde ved brev til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere, 

naboer og andre berørte samt på nettsidene til Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten. 

Frist for uttalelse var satt til 1. april 2019.  

I kapittel 2 listes det opp hvilke aktører som har uttalt seg. I kapittel 3 er det gitt sammendrag av og 

kommentarer til hver enkelt uttalelse. Kommentarene inkluderer i hvilken grad uttalelsen hensyntas 

ved revisjon av planen. I kapittel 4 er det avslutningsvis gitt en oversikt over hvilke endringer i 

reguleringsplanen som er foreslått som følge av mottatte uttalelser. 

Uttalelsene er i påfølgende gjennomgang behandlet på følgende måte:  

 Der uttalelsen fører til endringer i planforslaget bemerkes at «uttalelsen tas til følge».  

 Der uttalelsen ikke fører til endringer i planforslaget, enten fordi det kun gis opplysninger om 

forhold i planområdet, forholdet allerede er ivaretatt i planforslaget eller forslagsstiller mener det 

ikke er grunnlag for å gjøre endringer, bemerkes at «uttalelsen tas til orientering». 

 

2 Mottatte bemerkninger 
 

 
 

 
 

Interesseorganisasjoner Nr. Datert 

- - - 

 
 

Privatpersoner og private foretak Nr. Datert 

- - - 

 

 

Kommunale instanser og foretak Nr. Datert 

- - - 

Statlige og regionale instanser og foretak Nr. Datert 

Statens vegvesen, Region sør HB1 27.2.2019 

Bane NOR HB2 19.3.2019 

Norges vassdrags- og energidirektorat HB3 28.3.2019 

Buskerud fylkeskommune HB4 26.3.2019 

Direktoratet for mineralforvaltning HB5 14.3.2019 

Fylkesmannen i Oslo og Viken HB6 29.3.2019 
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3 Sammendrag og kommentarer 

3.1 Kommunale instanser og foretak 

Det er ikke mottatt bemerkninger fra kommunale instanser og foretak. 

 

3.2 Statlige og regionale instanser og foretak 

 

 
OB 

 
SAMMENDRAG 
 

 
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 

HB1 Statens vegvesen, Region sør  

1 Statens vegvesen savner en planbestemmelse som 
stiller krav om at Statens vegvesen skal godkjenne 
byggeplan for utvidelse av avkjørsel fra Fjulsrud-
veien til fv. 285 til før oppstart av anleggsarbeid. I 
«Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til 
varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag 
til planprogram» har forslagsstiller kommentert at 
det skal utarbeides en slik bestemmelse.  

Bemerkningen tas til følge. Den ønskede 
bestemmelsen er tatt med i revisjon av 
planforslaget (§ 2-1-2).  

2 I forbindelse med utvidet bruk av avkjørsel fra 
fv. 285 er frisikten i avkjørselen mellom 
Fjulsrudveien og fv. 285 er satt til 4 x100 m. Den 
bør her være 6 x 115 m. 

Bemerkningen tas til følge. Utvidet frisikt er vist i 
revidert plankart.  

3 Statens vegvesen forutsetter at arbeidet med ny 
vannforsyning for Oslo kommune ikke skal være til 
hinder for normal drift og vedlikehold av fv. 285 og 
E16.  

Det er ingen forhold som tilsier at dette 
prosjektet vil være til hinder for normal drift på 
offentlig vei. Det kan imidlertid bli behov for 
lange, brede og/eller tunge transporter ned til 
riggområdet på Fjulsrud, samt transporter med 
utstikkende gods. Dette vil i så fall rette seg etter 
bestemmelsene i forskrift om bruk av kjøretøy.  

HB2 Bane NOR  

1 Bane NOR har ingen merknader.  

HB3 Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)  

1 NVE bemerker at det ikke er lagt inn hensynssoner 
for skred- og flomfare. Bestemmelsene § 2.2 
fastsetter at bekkekrysninger skal dimensjoneres 
for 200- årsflom. Det antas at det er personell med 
skredfaglig kompetanse som har gjort vurdering-
ene mht. ROS-analysen som konkluderer med at 
adkomstveien (avkjørsel fra fv. 285) er lite utsatt 
for steinsprang. Snøskred er satt som ubetydelig.  

Aktsomhetskart til NVE viser både område for 
snøskred og steinsprang langs fv. 285 ved 
avkjørsel til Fjulsrud/Vefsrud. Forslagsstillers 
geotekniske rådgiver vurderer at skredfaren er 
minimal her, og har ikke lagt inn hensynsone.  

2 I kapittel 5.7. er det vist til risiko ved innlekkasje av 
grunnvann i tunnelen. Dette er ikke fulgt opp med 
bestemmelser. Tilsvarende er det gjort i Oslo, men 
her er det fulgt opp med bestemmelse 1.4.3. 
Tilsvarende bør gjøres for Hole kommune.  

Bemerkningen tas til følge. § 2-1-1, bokstav c er 
utvidet med krav til maksimal tillatt innlekkasje 
av grunnvann til tunnel. 

3 NVE minner om aktsomhetsplikten i vannressurs-
lovens § 43a. Om tiltaket skulle påvirke grunn-
vannet på en måte som medfører nevneverdig 

Forslagsstiller tar påminnelsen til orientering. 
Konsesjon knyttet til vannuttak fra Holsfjorden 
er utarbeidet, og ligger ute på høring nå. 
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skade for allmenne interesser, vil det være 
konsesjonspliktig, jf. vrl § 45. Det foreligger ikke 
tilstrekkelig informasjon om tiltakets 
gjennomføring og virkninger til å vurdere 
konsesjonsplikt, ei heller samordning etter § 20.  

Når det gjelder påvirkning av grunnvann kan 
forslagsstiller ikke se at tiltaket vil være 
konsesjonspliktig. VAV har ingen intensjon om å 
påvirke eller utnytte grunnvann. Det vil settes 
strenge innlekkasjekrav, noe som medfører at 
tunnelen må tettes godt. Det er flere grunner til 
dette. Det er ikke ønskelig å få grunnvann inn i 
tunnelen siden dette er vann man ikke har 
kontroll på, og det kan verste fall forurense 
råvannet fra Holsfjorden. Tetting gjøres også for 
å hindre skade på natur, bygninger, annen 
infrastruktur og andre allmenne interesser over 
tunneltraseen.  

Det vil fortsatt bli mulig å utnytte grunnvann 
som i dag, bortsett fra at det ikke kan bores 
gjennom tunnelen. Ev. brønner som påvirkes vil 
erstattes.  

HB4 Buskerud fylkeskommune  

1 Buskerud fylkeskommune kjenner ikke til 
automatisk fredete kulturminner i planområdet, og 
venter heller ikke at tiltaket vil berøre automatisk 
fredet kulturminner i Hole kommune. 
Fylkeskommunen har derfor ingen merknader til 
planforslaget. 

Det er positivt at planavgrensning er lagt utenom 
de gamle bygningene ved atkomstvei til Vefsrud 
(gnr./bnr. 238/1). 

Bemerkningen tas til orientering.  

HB5 Direktoratet for mineralforvaltning  

1 Direktoratet for mineralforvaltning skriver i sin 
uttalelse at de i hovedsak konsentrerer seg om 
byggeråstoffressurs i forekomsten med nasjonal 
betydning på Steinskogen i Bærum kommune. 

Bemerkningen tas til orientering.  

2 Det fremstår som om det har vært en betydelig 
dialog med tiltakshaver på Steinskogen, og det 
ligger i forutsetningen og planbestemmelsene at 
det skal kunne opprettholdes ordinær drift og 
utnyttelse av ressursen. Direktoratet forutsetter at 
etablering av ny vannforsyning ikke er til hinder for 
å utnytte gjenværende ressurser på Steinskogen. 
Planforslaget drøfter hensiktsmessig utnyttelse av 
overskuddsmasser i tilstrekkelig grad, og 
direktoratet har ingen merknader til dette. 

Forholdet berører ikke Hole kommune. 

3 Planforslaget berører det mulig framtidige 
uttaksområdet Kjaglidalen (Bærum), som av NGU 
er vurdert å ha lokal betydning som 
byggeråstoffressurs. Det må gjøres en vurdering av 
om tiltaket vil være til hinder for utnyttelse av 
denne forekomsten, selv om det i dette området 
vil ligge dypt. Det er kommunen som beslutter om 
en forekomst av lokal betydning skal være 
tilgjengelig i framtiden, og det må foreligge et 
beslutningsgrunnlag. Direktoratet savner en 

Forholdet berører ikke Hole kommune. 
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begrunnelse for hvorfor forekomsten i Kjaglidalen 
ikke er omtalt. 

4 Flere av bergartene i Oslofeltet har ofte gode 
mekaniske egenskaper for utnyttelse som 
byggeråstoff. Dersom det lar seg gjøre å sikre 
utnyttelse av overskuddsmasser, kan dette avlaste 
press på eksisterende uttak og være en 
hensiktsmessig og helhetlig forvaltning. 

Forholdet berører ikke Hole kommune. 

5 Bruk av tunnelboremaskin med drift fra Vefsrud og 
Huseby vil medføre bortfall av tverrslag på 
Steinskogen, noe som i mindre grad vil påvirke 
eksisterende forekomster av mineralske ressurser. 
Det vil imidlertid være mindre fordelaktig med 
hensyn på utnyttelse av overskuddsmasser. Det 
anbefales at det gjøres en vurdering av mulighet 
for utnyttelse av overskuddsmasser fra drift med 
tunnelboremaskin. Denne typen masser vil ha 
behov for areal til permanent og midlertidig 
deponering. 

Det er i planforslaget lagt inn to områder for 
varig lagring av masser i Lier kommune. Disse har 
kapasitet til å ta det meste av massene som 
kommer ut der, uavhengig av om det blir TBM 
eller konvensjonell sprengning. Om det viser seg 
at det er behov for denne typen masser til andre 
formål i nærområdet, er forslagsstiller positiv til 
dette, men det må i så fall vurderes opp mot 
ulempene knyttet til transport. Det er uansett 
behov for noe masser for reetablere områder 
nede på Vefsrud til skogbruk innen rimelig tid 
etter anleggets avslutning. 

HB6 Fylkesmannen i Oslo og Viken (FM)  

1 Fylkesmannen i Oslo og Viken skriver at det er 
dokumentert naturverdier langs atkomstveien til 
Vefsrud. FM har ingen spesielle merknader til 
konsekvensutredningen som vurderer at tiltaket 
har liten negativ konsekvens for naturmangfoldet i 
dette området.  

Uttalelsen tas til orientering.  

 

2 På vertikalnivå 2 (på terreng) er det kun regulert 
inn en hensynssone H190 – sikringssone for vann-
forsyningsanlegg for den delen som omfatter 
råvannstunnel. Vertikalnivå 1 (under bakken) er 
det samme området regulert til bebyggelse og 
anlegg med underformål vannforsyningsanlegg. 

FM bemerker at plankartet må oppdateres med 
arealformål for vertikalnivå 2. Det vises til plan- og 
bygningsloven, Reguleringsplanveileder og 
Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister. Fylkesmannen mener at det 
ikke åpnet opp for kun å ha hensynssone, uten 
arealformål. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 
vedtak av kommunedelplan dobbeltspor Sørli–
Brumunddal av 2. juni 2017 påpekt at denne 
praksisen ikke er i tråd med plan- og 
bygningsloven. Det fremgår tydelig av ordlyden i 
pbl. § 12-5 at det skal være arealformål for alle 
arealene innenfor planavgrensningen. 

Uttalelsen tas ikke til følge.  

I en tidlig utgave av plankartet ble det gjort et 
forsøk på å legge arealformål under 
hensynsonen H190. Dette viste seg å by på svært 
store utfordringer. Gjeldende reguleringsplaner 
på Sollihøgda har flere formål som ikke er i bruk 
lenger, og bestemmelser som ikke er i henhold 
til dagens regelverk. Skulle underliggende 
arealformål benyttes måtte i realiteten alle 
reguleringsplaner her oppdateres. Dette ble så 
drøftet med Fylkesmannen (i Buskerud). Det ble 
da avklart at de kunne akseptere samme løsning 
som i Bærum og Oslo kommuner, dvs. 
hensynsone uten underliggende formål.  

Denne problemstillingen ble for øvrig drøftet 
tidlig med Plan- og bygningsetaten i Oslo. Praksis 
i Oslo og Bærum er at kravet om underliggende 
formål ikke er fulgt. Plan- og bygningsetaten og 
tiltakshaver mener at denne regel ikke tar 
innover seg hvilke store konsekvenser en 
håndhevelse vil føre til med store tunnel-
prosjekter i byområder. Dette krever en revisjon 
av samtlige planer for at de skal være innenfor 
dagens regelverk. 
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3.3 Interesseorganisasjoner 

Det er ikke mottatt bemerkninger fra interesseorganisasjoner. 

 

3.4 Privatpersoner og private foretak 

Det er ikke mottatt bemerkninger fra privatpersoner og private foretak. 

 
 

4 Endringer etter offentlig ettersyn av planforslag  
Følgende endringer er gjort i planforslaget som følge av uttalelser til offentlig ettersyn: 

Plankart 

 Siktsoner avkjøring fra fv. 285 er endret fra 4 x 100 meter til 6 x 115 meter. 

 

Planbestemmelser 

 § 2-1-1, bokstav c er utvidet med krav knyttet til innlekkasje av grunnvann til tunnel. 

 § 2-1-2 er utvidet med krav om at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for 

utvidelse av avkjørsel fra Fjulsrudveien til fv. 285. 

 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 Kapittel 9 er oppdatert med hensyn på endringer i plankart og planbestemmelser. 

 


