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Detaljplan - Ny vannforsyning til Oslo  
Vedtak av mindre endring av plan 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 01 - plankart, revidert 240620, Vedlegg 02 - planbestemmelser, revidert 230620, Vedlegg 03 
- Virkninger av foreslått planendring, for Hole, datert 290520, Vedlegg 04 - Saksfremlegg vedr 
tillatelse til delegert myndighet, 150620, Vedlegg 05 - Sammendrag og svar på bemerkninger 
 
Rådmannens vedtak 
I medhold av vedtak gjort av kommunestyret i Hole kommune 15.06.2020, sak 042/20, og Pbl § 12-14 
annet ledd vedtar administrasjonen i Hole kommune mindre endring av reguleringsplanen “Ny 
vannforsyning Oslo” (planID 201706) slik vist på plankart datert 24.06.2020 og planbestemmelser 
datert 23.06.2020. 
 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. 
Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen 
stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og sendes via Plan- og miljøutvalget i Hole kommune, 
Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no. 

 

Sammendrag 
Reguleringsplanen «Ny vannforsyning Oslo» ble vedtatt av kommunestyret i Hole kommune 
17.06.2019, for de områdene av planen som ligger i Hole kommune. Planen legger til rette for 
gjennomføring av en ny vannforsyning til Oslo kommune, fra Holsfjorden, og berører derfor Hole 
kommune i Sollihøgda-området, på grensa til både Lier og Bærum kommune.  
 
I forbindelse med vedtak av planen i Lier kommune, for de områdene av planen som ligger i Lier 
kommune, gjorde kommunestyret i Lier et vedtak i juni 2019 om at overskuddsmassene likevel ikke 
skulle lagres i planområdet, men heller fraktes ut av området. Når man så startet 
detaljprosjekteringen fant man ut at Fjulsrudveien (i eksisterende plan) ikke hadde stort nok areal til 
møteplasser for lastebilene som skal sørge for utkjøringen av massene. Derfor er det søkt om mindre 
endring av den gjeldende planen, slik at man får etablert Fjulsrudveien med den standarden og de 
møteplassene som er nødvendige for utvidet bruk av veien. 
 
Selv om denne planendringen fører til økt trafikk på Fjulsrudveien er endringene i plansammenheng 
såpass små at man kan behandle dette som en mindre endring. Den omsøkte mindre endringen 
bryter ikke med planens formål, og den gir heller ikke endrete konsekvenser for miljø og samfunn, 
dette har tiltakshaver redegjort for i dokument datert 29.05.2020, se vedlegg 3. På bakgrunn av dette 
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anbefalte administrasjonen kommunestyret om å gjøre vedtak om å delegere vedtaksmyndighet for 
denne mindre endringen til administrasjonen, noe som ble gjort 15.06.2020, se vedlegg 4. 
 
Saksopplysninger  
De endringene som er foreslått dreier seg om små endringer i bestemmelsene, og en mindre endring 
av plankartet, og kun på plankart nr. 2 (av totalt 25).  
 

 
1: Utsnitt fra vedlegg 3, som viser de endringene i plankart som ble sendt på høring 

Som man ser av de to kartutsnittene er det ikke særlige store endringer for Fjulsrudveien.  
 
Årsaken til at disse endringene ønskes er at det nå planlegges at overskuddsmasser fra 
tunneldrivingen skal fraktes ut av området istedenfor å lagres innenfor planområdet. 
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Tiltakshaver har i sin oversendelse redegjort grundig for at denne massetransporten ikke vil påvirke 
støyforholdene, luftkvaliteten, naturmangfoldet og friluftsområder mer negativt enn det den 
gjeldende planen gjør. 
 
Høring og mottatte innspill 
Da kommunen sendte den mindre endringen ut på høring til naboer og offentlige myndigheter, 
sendte vi ut til forvalter av gbnr. 238/1, eier av gbnr. 238/75, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen 
i Oslo og Viken. Vi fikk svar fra alle høringsparter. 
 
Forvalter av gbnr. 238/1 svarte muntlig ut kommunens henvendelse, og svarte at han ikke fant det 
nødvendig å komme med en skriftlig uttalelse, da dette var marginale endringer av planen. Hensynet 
til den ene eika ble nevnt av forvalter, men denne omtaler også Fylkesmannen i sitt 
oversendelsesbrev, derfor har tiltakshaver svart ut merknad om hensynet til eika. 
 
De andre tre høringspartene svarte skriftlig på kommunens henvendelse. Alle høringsinnspillene 
ligger samlet bakerst i dokumentet kalt «Sammendrag og svar på bemerkninger» datert 23.06.2020, 
som i første halvdel inneholder tiltakshavers kommentarer og vurderinger av de mottatte innspillene. 
(Dette dokumentet ligger som vedlegg 5.) 
 
Kommunens korte oppsummering og vurdering av innspillene med tiltakshavers kommentarer følger 
her: 
 Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), datert 07.06.2020: 
- FMOV skriver at det er behov for beskyttelse og vern av de to gamle eikene langs 

Fjulsrudveien → Tiltakshaver svarer at plankartet utvides (det legges hensynssone H560 på 
eikene), og en ny bestemmelse (§ 4.2) som omhandler denne hensynssonen 

- FMOV vurderer endringene av støy, støv og vibrasjoner til å være av en slik art at det ikke vil 
få negativ innvirkning på boliger og natur i nærheten 

Kommunen anser merknaden fra FMOV som svart ut av tiltakshaver. 
 
 Merknad fra Viken Fylkeskommune (VFK), datert 11.06.2020: 
- VFK skriver at uttaksmassene helst bør anvendes lokalt, og dersom store mengde masser skal 

fraktes på fylkesvei ønsker de å bli orientert om dette → Tiltakshaver svarer at sted for 
masseuttak dessverre ikke avklart, men at dette jobbes med 

- VFK skriver at planen skal ha bestemmelser som sier at tiltakshaver har ansvaret for evt 
behov for rengjøring av fylkesveier som følge av massetransporten → Tiltakshaver opplyser 
om at dette er tatt hensyn til i kontrakt med entreprenør 

- VFK skriver at det må tas inn i bestemmelsene hva som er prosedyre dersom det skulle dukke 
opp automatisk fredede kulturminner i forbindelse med gravearbeid → Tiltakshaver svarer at 
dette allerede er på plass i bestemmelsene 

Kommunen anser merknaden fra VFK som svart ut av tiltakshaver. 
 
 
 Merknad fra Jonas og Alexandra Eid, datert 17.06.2020: 
- Eid er av den oppfatning av at de har fått lite informasjon om både eksisterende plan og den 

foreslåtte planendringen → Tiltakshaver skriver at de har fulgt vanlig varslingsrutine, og 
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kommunen bekrefter at de har gjort det samme 
- Eid skriver om bekymring for økt trafikk langs Lierveien, og økt støy både fra Lierveien og 

Fjulsrudveien, og at det er viktig at omgivelsene er rolige → Tiltakshaver svarer at det ikke er 
avklart hvilken retning på Lierveien massene skal kjøres. Mest sannsynlig vil massene kjøres 
ned mot Lier, altså vil ikke massene passere Eids hus. De skriver videre at massetransporten 
vil merkes, men at støyberegningene viser at dette ikke vil gi særlig utslag knyttet til 
støygrenser. Prosjektet vil forholde seg seg til støykrav gitt i støyveilederen T-1442. 

- Eid skriver at det har blitt gjort støyvurderinger på en annen eiendom, og krever støymåling 
før og under utbygging → Tiltakshaver svarer at det ikke har blitt foretatt støymåling på 
annen eiendom, men at det har blitt gjort støyberegninger for anleggstrafikk og annen 
aktivitet i prosjektet. Støykrav vil bli fulgt opp, også med målinger dersom det skulle bli 
behov for det 

- Eid stiller spørsmål om ulike støyvurderinger → Tiltakshaver svarer at eiendommen ligger i 
rød støysone i dag, grunnet trafikk fra fylkesveien (Lierveien), og at støyberegninger viser at 
massetransport på Fjulsrudveien kommer til å avgi støy som ligger under støykravene 

- Eid har lagt merke til økt trafikk på Fjulsrudveien → Tiltakshaver svarer at det har blitt 
foretatt befaringer og undersøkelser 

- Eid stiller spørsmål om arbeidstid → Tiltakshaver redegjør for støykrav for anleggsstøy, både 
dag og kveld. Det er ikke planlagt at massetransport kommer til å foregå om natten 

- Eid er bekymret for støv som følge av massetransporten, og stiller krav til måling av støv 
både før og under anleggsperioden → Tiltakshaver svarer at eiendommen ikke er plaget med 
støv i dag, og at det derfor ikke er behov for å gjøre slike målinger. Ellers vil støvflukt ivaretas 
gjennom prosjektet, og grenseverdier for dette er nedfelt gjennom forurensningsforskriften 

- Eid har bekymring vedr. bruk av området til friluftsliv → Tiltakshaver svarer at de vurderer 
det slik at friluftsområdet fremdeles kan brukes under anleggsperioden 

- Eid skriver at prosjektet fører til at eiendommen deres blir ubeboelig → Tiltakshaver svarer at 
det er mulig å bo på eiendommen i anleggsperioden, siden det er lagt inn strenge 
bestemmelser vedr. støy, støv og vibrasjoner 

- Eid spør om grunnlagsdokumentene tilhørende planen er tilstrekkelige for å også ivareta 
deres bolig, siden massene ikke egentlig skulle fraktes ut av området → Tiltakshaver svarer at 
bestemmelsene i utgangspunktet var strenge, og at det derfor ikke anses som nødvendig å 
endre bestemmelsene 

- Eid skriver om hensynet til barn og hunder → Tiltakshaver svarer at den eksisterende 
situasjonen med nærhet til fylkesveien utgjør den største trafikkfaren, og at denne mest 
sannsynlig vil bli uendret. Vedr. hundene skriver tiltakshaver at det kun anses som sannsynlig 
at disse vil bli forstyrret under fasen utbedring av Fjulsrudveien, og ikke under selve 
arbeidene i tunnelen eller nede på Vefsrud. 

- Eid mener at tiltaket er i strid med miljøoppfølgingsplanen → Tiltakshaver svarer at det for 
de type forhold som Eid omtaler har blitt vektlagt at temaene blir berørt i så liten grad som 
mulig, men at det er umulig å unngå enhver påvirkning i et slikt prosjekt 

Kommunen anser merknaden fra Jonas og Alexandra Eid som svart ut av tiltakshaver. 
 
Avsluttende kommentar vedrørende de mottatte innspillene 
Kommunen anser det som positivt at tiltakshaver har endret bestemmelsene og plankartet etter 
innspillet fra Fylkesmannen. 
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Kommunen anser det slik at det er blitt tatt tilstrekkelig hensyn til Eid sine innspill, gitt dagens 
situasjon på eiendommen, og på bakgrunn av at dette er en planprosess, og ikke en 
byggesaksprosess. Kommunen vurderer, ut i fra befaring på eiendommen 16.06.2020 og vurdering av 
tiltakshavers kommentarer, at eiendommen er plaget med støy i dag og at planendringen ikke fører 
til vesentlig støyendringer. Det kan, ved behandling av byggesøknad, settes krav til at tiltakshaver 
gjennomfører støymåling på eiendommen, og at dersom det skulle vise seg at målingene har en verdi 
som skulle tilsi at det er behov for støyskjerming av eiendommen fra Fjulsrudveien (og evt. 
Lierveien), kan dette således være et krav i byggesaken. 
 
Vedrørende Eid sin bekrymring omkring støv, luft, vibrasjoner, bruk av friluftsområdet i nærheten og 
bruk av stedet som bolig, så vurderer kommunen det slik at tiltakshaver har tatt hensyn til dette 
gjennom planbestemmelsene og andre plandokumenter, og at tiltakshaver har lagt opp til en prosess 
der dette skal tas hensyn til og følges opp, deriblant kontrakt med entreprenør. 
 
Hole kommune v/planavdelingen har også sendt en henvendelse til kommunelegen om han så 
behovet for å komme med en uttalelse i saken, men denne henvendelsen er ikke blitt besvart. 
 
 
Vurderinger 
Den omsøkte mindre endringen av reguleringsplan «Ny vannforsyning Oslo», planID 201706, dreier 
seg som tidligere nevnt om noe økt areal til kjøreveg grunnet behov for møteplasser i Fjulsrudveien, 
og tiltakshaver har redegjort for at dette ikke påvirker omkringliggende naboer og natur mer enn det 
som dagens plan legger til rette for. Denne planendringen bryter derfor hverken med planens formål 
eller gir endrete konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
Etter høringen endret tiltakshaver plandokumentene noe:  

- Plankartet ble utvidet etter uttalelsen til Fylkesmannen i Oslo Viken. Det legges til en 
hensynssone H560 rundt de to eiketrærne, og underliggende formål er LNF 

 
- Planbestemmelsene blir utvidet med en ny bestemmelse som skal gjelde for den nye 

hensynssonen H560, § 4.2 

§ 4-2. Hensynssone (H500)  
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a) Hensynsone naturmiljø (H560)  
 
Innenfor hensynssone H560 skal eksisterende eiketrær bevares. Det skal ikke utføres arbeider i 
grunnen eller andre tiltak som kan skade trærnes rotsystem. Beskjæring for å unngå personskade, 
skade på bygning eller fremkommelighet på vei kan tillates. Ved utbedring av veien skal rotsystem 
beskyttes for trykk- og slitasjeskade fra tungtransport ved at det legges på duk som dekkes med 
masser. Om utbedring av veien krever inngrep i rotsonen skal arbeidet overvåkes av arborist eller 
annen person med tilsvarende kompetanse. Beskjæring og tiltak i rotsonen krever tillatelse fra 
kommunen. 
 
 
Kommunen har også gjort vurderinger av tiltakshavers svar på de mottatte innspillene, og 
kommunen har og selv lest og vurdert innspillene. Kommunen konkluderer med at innspillene er 
godt nok svart ut av tiltakshaver, og merknadsbehandlingen i forbindelse med vedtak av plan anses 
som gjennomført. 
 
På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen i Hole kommune det slik at denne planendringen 
kan vedtas slik plankart datert 24.06.2020 og planbestemmelser datert 23.06.2020 viser, og 
beskrivelsen av gjennomføringen som vedlegg 3 omtaler og tar hensyn til.   
 
 
Konklusjon 
Administrasjonen gjør med dette vedtak av mindre endring av reguleringsplan «Ny vannforsyning 
Oslo, planID 201706» slik vist på plankart datert 24.06.2020 og planbestemmelser datert 23.06.2020, 
i medhold av Pbl § 12-14 annet ledd og kommunestyrets vedtak 042/20, fra 15.06.2020. 
 
 

 

 

Ingri Thingelstad     Åge-Andre Sandum 

Arealplanlegger      Tjenesteleder Areal, byggesak og miljø 
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