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Detaljplan - Ny vannforsyning til Oslo - Forslag til vedtak vedrørende delegert 
myndighet 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Administrasjonen i Hole kommune gis delegert myndighet til å vedta mindre endring av detaljplan 
"Ny vannforsyning Oslo", jf. Pbl § 12-14 annet ledd. 
 
 

Kommunestyret - 042/20 

15.06.2020  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Kommunestyret: 
Administrasjonen i Hole kommune gis delegert myndighet til å vedta mindre endring av detaljplan 
"Ny vannforsyning Oslo", jf. Pbl § 12-14 annet ledd. 
 

 
 

Sammendrag 
Reguleringsplan «Ny vannforsyning Oslo» ble vedtatt av kommunestyret i Hole kommune 
17.06.2019. 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. 
 
Når man nå har startet detaljprosjekteringen av den nye vannforsyningsplanen har man funnet ut det 
ikke er ønskelig at overskuddsmasser skal lagres i planområdet likevel, men heller transporteres ut av 
området. I den forbindelse så man at Fjulsrudveien i eksisterende plan ikke hadde stort nok areal til 
møteplasser. Derfor søkes det nå om mindre endring av gjeldende plan, slik at man får etablert 
Fjulsrudveien med den standarden og de møteplassene som er nødvendige for noe utvidet bruk av 
veien, og at veien også etableres i tråd med reguleringsplanen. 
 
Selv om denne planendringen fører til økt trafikk på Fjulsrudveien er endringene 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. På bakgrunn av dette er administrasjonen av den oppfatning at denne mindre 
endringen kan behandles administrativt, forutsatt et vedtak fra kommunestyret. 
 
 
 

Saksopplysninger 

 
De endringene som er foreslått dreier seg ikke om endringer i bestemmelsene. 
 
Det er kun snakk om endringer i plankartet, og kun på plankart nr. 2 (av totalt 25). 
 

 
 



 
 

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. 
 
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. 
 

Vurderinger 
Den omsøkte mindre endringen av reguleringsplan «Ny vannforsyning Oslo», planID 201706, dreier 
seg 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. 
 
På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen i Hole kommune det slik at kommunestyret kan 
delegere vedtaksmyndighet til administrasjonen i denne aktuelle saken.  
 
Det vises til pbl 12-14, annet ledd: «Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om 
endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.» 
 

Konklusjon  
Administrasjonen ber kommunestyret om å delegere vedtaksmyndighet til administrasjonen ihht. Pbl 
§ 12-14 annet ledd, for denne aktuelle saken. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg: 
-Planendringer Hole_virkninger 
 
 
 
 


