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Detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby 
vannverk - andregangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk med 
plankart på og under grunnen, og bestemmelser datert 20.09.2021 og 13.05.2022. 

 

Planutvalgets behandling av sak 17/2022 i møte den 14.06.2022: 

Behandling  
Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk med plankart på 

og under grunnen, og bestemmelser datert 20.09.2021 og 13.05.2022. 

  

 

Kommunestyrets behandling av sak 53/2022 i møte den 22.06.2022: 

Behandling  
Ordfører orienterte om at representanten Tomter anser seg inhabil i saken, da han som 

grunneier blir berørt av tiltaket. 



Kommunestyret vedtok enstemmig at Tomter er inhabil ved behandling av saken, og Tomter 

fratrådte under behandlingen. 

 

Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk med plankart på 

og under grunnen, og bestemmelser datert 20.09.2021 og 13.05.2022. 

  

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 07.06.2021 (rev. 20.09.2021) 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 13.05.2022  
3. Planbeskrivelse, datert 22.05.2022 
  

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på de enkelte dokumentene nedenfor: 

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 01.07.2021 (rev. 22.12.2021) 
5. Notat om tiltaksbeskrivelse og anleggsgjennomføring, datert 01.09.2021 (rev. 17.12.2021) 
6. Kartlegging og vurdering av naturmangfold, datert 01.10.2021 (rev. 22.12.2021) 
7. Kulturarvsnotat, datert 15.09.2021 (rev. 20.12.2021) 
8. Søknader og tillatelser til oppstart planarbeid i Marka 
9. Oppsummering av merknader og forslagsstillers kommentarer 
10. Innkomne merknader - offentlig ettersyn 

 

 

 

 

Saksutredning 

1. Sammendrag 

Hensikten med planen er å følge opp pålegget Mattilsynet har gitt Flateby vannverk 
om å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, samt å sikre stabil og 
tilstrekkelig vanntilførsel til Flateby i Enebakk kommune. Planforslaget har ligget ute 
til offentlig ettersyn i perioden 10.02.2022 til 27.03.2022.   
 
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk 
Kommuner, og omfatter en strekning på ca 5,2 km. Det reguleres for et anleggsbelte 
på 15 meter i bredden for å sikre tilstrekkelig areal under anleggsfasen, med unntak 
av på vannflatene i Nordbysjøen og Gjeddevann, hvor det er tatt med større arealer 
for å sikre tilstrekkelig areal til utleggelse av sjøledning. Etter anleggsgjennomføring 
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vil ledningen ha en sikringssone på 6 meter (3 meter i hver side fra midtre del av 
ledningen) som er fri for trevegetasjon. Planområdet har et areal på 81,2 dekar i 
Enebakk kommune og 314,7 dekar i Rælingen kommune. Totalt samlet areal i 
begge kommuner er 395,9 dekar.  
 
Gjeddevann og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilde, og anleggsarbeidet 
vil ta hensyn til det. 
 
Reguleringsplanen omfattes ikke av KU-forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
Planområdet ligger i hovedsak innenfor markagrensen. Statsforvalteren ga den 
25.03.2021 tillatelse til å starte opp planarbeidet i Marka innenfor det endrede 
planområdet.  
 
Etter offentlig ettersyn er det gjort noen mindre endringer/tilføyelser. Det er tilføyet 
en tekst vedrørende utbedringstiltak i skiløypetraseen, der den sammenfaller med 
ledningstraseen, samt lagt inn et punkt i bestemmelsene angående kulturminner. 
Endringene/tilføyelsene som er gjort etter offentlig ettersyn anses ikke til å endre 
planen, og utløser dermed ikke krav om nytt offentlig ettersyn.   
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget fram for 
kommunestyret for vedtak. 

 
 



 
Figur 1 kart over planområdet. Kilde: planbeskrivelse. 

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Planforslaget fremmes av COWI på vegne av Flateby vannverk. Formålet med 
planen er å tilrettelegge for at det kan legges ny vannledning for reservevann og 
tilskuddsvann fra Nedre Romerike Vannverk sin eksisterende hovedledning i 
nordenden av Nordbysjøen til Flateby Vannverk, via Nordbysjøen og Gjeddevann. 
Etter pålegg fra Mattilsynet må Flateby Vannverk oppfylle kravene i 
Drikkevannsforskriften til reservevann. I tillegg legges det til rette for å få tilført vann 
fra NRV for å sikre tilstrekkelig kapasitet i fremtiden for å møte den ventede 
befolkningsveksten i forsyningsområdet de neste 50-100 årene. 
 
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært sendt på høring i perioden 
10.02.2022 til 27.03.2022. Saken legges nå frem for endelig vedtak av 
detaljreguleringsplanen.    



 

 
 
 

Figur 2. Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir 
status for detaljreguleringsplan for Flateby vannverk. Reguleringsplanene må stadfestes av klima- og 
miljødepartementet før planen får rettsvirkning. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget under sak 22/5, i møte den 25.01.2022. 
Det ble besluttet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.  
 
Lenke til planutvalgsmøte hvor saken ble behandlet:  
https://ralingen.custompublish.com/detaljreguleringsplan-for-hovedvannledning-
nordbysjoeen.569181.no.html 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 
Kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for arbeidet med utarbeidelse 
av forslag til plankart og reguleringsbestemmelser. Planområdet er avsatt til LNF-
formål i kommuneplanens arealdel. I tillegg er Nordbysjøen avsatt til drikkevann i 
kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger videre innenfor sikringssone – 
vannforsyning (H110-1) som omfatter Nordbysjøen med nedslagsfelt, hvor bygge- 
og anleggsvirksomhet, lagring og annet som kan medføre skadelig avrenning er 
forbudt.  
 
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven), 01.09.2009 
Store deler av planområdet ligger innenfor markagrensen der markaloven gjelder. 
Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og 
idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og 
natur- og kulturmiljø med kulturminner. I henhold til markaloven er bygge- og 
anleggstiltak forbudt i Marka, men det åpnes for unntak for visse tiltak, blant annet 
offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystem.  
 
Drikkevannsforskriften 
Forskriften har som formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde 
og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder 
helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 
 
For andre overordnede føringer for området, samt for Enebakk kommune sine 
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styringsdokumenter, henvises det til planbeskrivelsen, kapittel 5. 
 

4. Sakens innhold  

4.1 Planprosess 
Varsel om oppstart 
Formøte mellom forslagsstiller, utbygger og kommunene ble avholdt den 
11.04.2018. Oppstartsmøte ble avholdt året etter den 29.05.2019. Det ble deretter 
varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 29.08.2019, med annonse i Romerikes 
Blad og Enebakk Avis, kunngjøring på kommunens nettside og brev til naboer, lag 
og foreninger og offentlige myndigheter. Frist for å komme med innspill ble satt til 
20.09.2019. Det kom inn 10 innspill til varsel om oppstart. Disse er oppsummert og 
kommentert av forslagsstiller og kommunedirektøren under 4.4 innspill til varsel om 
planoppstart. 
 
Endret trasé og nytt varsel om oppstart 
Etter innspill fra Enebakk kommune ble plassering av vannledningen endret for å 
minimere inngrep i uberørt natur. Nytt varsel om oppstart for ny trasé og endret 
planområde ble sendt til offentlige instanser og andre interessenter, samt kunngjort i 
Romerikes blad og Enebakk Avis, 10.12.2020. I kunngjøringen i Enebakk avis og 
Romerikes blad ble det oppgitt frist for innsending av innspill og merknader til 
08.01.2021. Fristen ble senere forlenget til 17.01.2021. Det kom inn 12 merknader til 
nytt varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller og 
kommunedirektøren under 4.4 innspill til varsel om planoppstart. 
 
Offentlig ettersyn  
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært sendt på høring i perioden 
10.02.2022 til 27.03.2022. Det kom inn 10 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og 
kommentert under. 
 
Behandling etter markaloven av 01.09.2009 
Planen berører arealer innenfor markagrensen og må dermed behandles etter 
markaloven. I henhold til markaloven §6 må det søkes om tillatelse til igangsetting 
av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka. 
Myndigheten til å gi slik tillatelse er delegert til Statsforvalteren, herunder 
Stasforvalteren i Oslo og Viken. 
 
Det ble søkt Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) om tillatelse til oppstart av 
planarbeid i marka 07.06.2019. Statsforvalteren i Oslo og Viken ga tillatelse til 
igangsetting av planlegging i Marka 17.06.2019, med henvisning til at markalovens 
§7 Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer, punkt 4, åpner for offentlige 
infrastrukturanlegg som f.eks. vannforsyningssystem.  
 
I forbindelse med omlegging av traseen i 2020, og nytt varsel om oppstart av 
planarbeidet, var det behov for å søke om ny tillatelse om oppstart av planarbeid i 
Marka. Ny søknad om tillatelse ble sendt 21.10.2020. Det ble gitt tillatelse til oppstart 
av planarbeidet for ny trasé i brev av 28.10.2020.  
 
I forbindelse med videre arbeid med reguleringsplanen for ny trasé, dukket det opp 
behov for å justere planområdet ytterligere for å sikre tilstrekkelig arealer til planlagt 
adkomstvei for traktor ned til dam nord i Gjeddevann. Etter dialog med 
Statsforvalteren, ble det klart at det vil være nødvendig å søke om ny tillatelse til 
oppstart av reguleringsplanarbeid for den aktuelle endringen. Siste søknad om 
tillatelse til planarbeid i Marka ble sendt Statsforvalteren 24.03.2021. Tillatelse til 
endringen ble gitt i brev av 25.03.2021.  



 
For de deler av planområdet som ligger i Marka må kommunens endelige 
planvedtak stadfestes av Klima- og miljødepartementet, jf. markaloven § 6 andre 
ledd. 

 
4.2 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  
 
Beliggenhet  
Planområdet ligger i østre deler av Østmarka, delvis innenfor Rælingen kommune 
og delvis innenfor Enebakk kommune. 

Figur nr. 3. Beliggenhet av tiltaket. Kilde: planbeskrivelse.  

 
Gjeldende regulering 
Mesteparten av planområdet er uregulerte arealer som ligger i Marka. 
 
Tilstøtende planer  
Det er ingen reguleringsplaner som grenser inntil planområdet i Rælingen kommune.  
 
Dagens arealbruk 
Planområdet består av vannarealer i Nordbysjøen og Gjeddevann, samt noe skogs- 
og myrareal. Totalt er det ca. 542,9 dekar vannareal (94,1 %), ca. 21,3 dekar skog- 
og myrareal (3,7 %) og ca. 12,5 dekar bebyggelse til vannforsyningsanlegg (2,2 %). 
Omkringliggende arealer består av skog og myr som brukes som turområder, både 
med turstier og traktor/skogsbilveier på sommerhalvåret, og skiløyper på 
vinterhalvåret. Det er også noen hytter ved Gjeddevann.  
 
Gjeddevann og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilder. Nordbysjøen har i 
dag kun funksjon som krisevannkilde for deler av Rælingen og Lillestrøm. 
Gjeddevann benyttes som råvannskilde for Flateby Vannverk som forsyner Flateby 
med drikkevann. Inntaket ligger sentralt i vannkilden i forhold til damkonstruksjonen 
som ligger nord i vannkilden. Flateby Vannverk og Nedre Romerike Vannverk har 
vannrettigheten i Gjeddevann. Noen gårder i Ytre Rælingen har rettigheter til vannet 
og benytter det tidvis til vanning. For øvrig er det noen hytter som henter vann fra 
Gjeddevann.  
 
 



Friluftsliv og rekreasjon 
Den delen av planområdet som ligger i kommunen hører til Rælingsmarka. 
Rælingsmarka er registrert som et svært viktig friluftsområde. Her er det et nettverk 
av stier og turveier, samt gamle setervanger og vann. 
 
Arealer på land i nordenden av Nordbysjøen som ligger innenfor Myrdammen-
området er også et populært friluftsområde både på sommers- og vinterstid. Det er 
både statlig sikret og er registrert som et svært viktig friluftsområde. 
 
Vei og trafikale forhold 
Det er etablert grusvei (Gjeddevannsveien) inn til Flateby Vannverk. Det går grusvei 
(Myrdamvegen/Nordbysjøen turvei) inn til Nordbysjøens nordende. Skogsbilveien 
har god veistandard og går fra Nedre Rælingsveg ved Nordby inn til nordvestsiden 
av Gjeddevannet. Veien er privat eid og benyttes hovedsakelig til skogdrift og av 
Nedre Romerike Vannverk for atkomst til dammen nord i Gjeddevann. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
I og ved utredningsområdet er det registrert kulturminner i form av eldre plasser 
(SEFRAK-bygg), teknisk-industrielle kulturminner, samt kulturminner i utmark og 
kulturhistoriske landskap. Disse blir ikke berørt av tiltaket. 
 
Viken fylkeskommune utførte arkeologisk undersøkelse av planområdet våren 2021. 
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det ble 
gjort funn av en nyere tids tuft, steinstreng og rydningsrøys ved sydenden av traseen 
inntil Gjeddevann, men disse er ikke fredet og vil dermed ikke påvirke planen. 
 
Naturmangfold 

Verneområder  
På vestsida av Nordbysjøen er et område med gammel barskog. Dette området er 
vernet som naturreservat; Østmarka naturreservat. Naturreservatet blir ikke berørt 
av tiltaket. 
 
Naturtyper  
Det er ikke registrert verdifulle naturtypelokaliteter i tilknytning til traseen i 
Naturbase. 
 
Det har blitt utredet naturmangfoldet i tiltaksområdet og influensområdet langs 
traseen (se naturmangfoldsrapport, vedlegg nr. 6). Planområdet ligger i og langs 
produksjonsskog med norsk gran som dominerende treslag. Floraen preges av 
relativt nøysomme arter, men mer krevende arter som hengeaks, markjordbær og 
gulstarr er også påvist enkelte steder.  
 
Skogen er produksjonsskog i relativt ekstensiv drift. Trærne har overveiende små-
middels dimensjoner og det er lite stående eller liggende død ved.  
 
Ledningstraseen ligger i nærhet til og har dels overlapp med myr. For nærmere 
beskrivelse av myrforekomster henvises det til 4.3 forekomst av myr innenfor 
planområde.  
 
Artsforekomster  
I artskart er det registrert edelkreps (sterkt truet) og fiskeørn (nær truet) i tilknytning 
til Nordbysjøen og Gjeddevann. Tiltakets påvirkning vurderes til å ha liten-middels 
påvirkning på de overnevnte artene.  
 



I omkringliggende skoger er det gjort registreringer av hønsehaukreir. Tiltaket 
vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for hønsehauk. I et punkt øst for 
Nordbysjøen er det registrert insektene geithams (nær truet) og svartflekksmyger 
(nær truet). Disse to artene er registrert utenfor traseen og har ikke relevans i 
prosjektet.  
 
For fremmede karplanter i kategoriene svært høy og høy risiko ble det på befaring 
gjennomført av utbygger gjort funn av legesteinkløver og vinterkarse langs 
skogsbilvegen.  
 
Fremmede skadelige arter vurderes å representere lav risiko i dette prosjektet. 
 

For nærmere beskrivelse av natur vises det til rapport om naturmangfold (vedlegg 
nr. 6).  
 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet og eksisterende forhold vises det til 
kapittel 6 i planbeskrivelsen. 
 
4.3 Beskrivelse av planforslaget, inkludert anleggsgjennomføring 
Det skal etableres en ny vannledning for reservevann og tilskuddsvann fra Nedre 
Romerike Vannverk sin eksisterende hovedledning i damkonstruksjonen i 
nordenden av Nordbysjøen til Flateby Vannverk, via Nordbysjøen og Gjeddevann. 
 
Planlagt vannledning vil ligge på sjøbunn i Nordbysjøen og Gjeddevann, og på land 
(i grøft under bakken) på strekningen mellom Nordbysjøen og Gjeddevann. Totalt vil 
78 % av trasélengden legges i vann (sjøledning). Vannledningen er planlagt med en 
ledningsdimensjon på 315 mm eller 250 mm i diameter (ytterdiameter). Den totale 
traseen på ca. 5205 m deles opp i følgende strekninger:  

• Sjøledning i Nordbysjøen, lengde = 2310 m  
• Landledning i skogen frem til Bikkjetjern, lengde = 155 m  
• Sjøledning i Bikkjetjern, lengde = 165 m  
• Landledning i sti, på vei og i terreng mellom Bikkjetjern og Gjeddevann, 

lengde = 950 m  
• Sjøledning i Gjeddevann, lengde = 1505 m  
• Landledning frem til tilkobling til eksisterende anlegg, lengde = 50 m 

 
Anleggsgjennomføring i grove trekk 

1. Hugging og rydding av ca. 15 m bred trase/anleggsbelte (topplaget legges til 
side og tilbakeføres etter at ledningen er installert).  

2. Sveising av PE-ledning og inntrekking i traseen.  
3. Graving av grøft (ca. 1 m bred og 1,5 m dyp). Gravemaskin tar seg frem på 

tømmerstokker i myrområder.  
4. Inntransport og montering av belastningslodd på ledningen ved Bikkjetjern og 

i myrområdet rundt. Det vil være behov for traktor med henger eller 
tilsvarende. Traktor vil benytte skogsbilvei og skiløype ned til Bikkjetjern  

5. Gravemaskin legger ledningen ned i grøfta, fyller igjen grøfta og bidrar med 
montering av betonglodd der det er nødvendig. 

6. Tappere og luftere plasseres når traseens lengdeprofil er kjent. Det vil være 
behov for elektromuffer, sveisemaskin og aggregat.  

7. Avsluttende arbeider med opprydding, finpussing av overflater, planting med 
stedegnede treslag.  

8. Oppfylling av ledning, desinfisering og trykkprøving. 
 



 
Sjøledning i Nordbysjøen  
Rør til sjøledningen i Nordbysjøen er planlagt fraktet inn på semitrailer til en 
lagerplass ved demningen i Nordbysjøen. Se figur 4 for illustrasjon av mulig lager- 
og riggplass. Plassen vil også kunne bli brukt for sveising av rørene.  
 
Samtidig med sveising av rørene kan det graves grøfter for landtak, enten med 
gravemaskin på flåte eller med en amfibiegravemaskin. Sjøledningen kan 
produseres i lengder på ca. 1000 m, vektes med betonglodd og lagres flytende på 
vannoverflaten ute i Nordbysjøen, før de skjøtes sammen med sveising på flåte og 
hele ledningen senkes i sjøen. Etter at ledningen er senket på plass i traseen, 
gjenfylles landtaksgrøftene med de eksisterende massene som er gravd opp. Det 
antas at det ikke vil være behov for å tilføye eksterne masser, med mindre det er fjell 
som må sprenges for å opparbeide grøft.  
 

 
Figur 4: Illustrasjon av mulig rigg- og snuplass. 
 
 
Landledning mellom Nordbysjøen og Gjeddevann  
Traseen på land mellom Nordbysjøen og Gjeddevann består av ulike markslag (se 
figur 5). Ledningen vil gå gjennom noe myr og vanlig skogsmark, og ellers ligge 
langs skogsbilveier og i skitraséer. I tillegg vil ca. 165 meter av ledningen legges 
som undervannsledning i Bikkjetjern. 
 



 
 Figur 5. Markslag. Kilde planbeskrivelse.  

 
 
Det vil være behov for å rydde/planere en anleggsmaskintrasé på ca. 345 meter i en 
eksisterende stitrasé på østsiden av Bikkjetjern, som stedvis allerede er blitt benyttet 
av skogsmaskiner ved hogst (figur 6). Dette er nødvendig for å få fraktet 
anleggsmaskiner som skal opparbeide grøfter og trekke inn rør mellom Nordbysjøen 
og Bikkjetjern. 
 

 
Figur 6: Oversikt over landtraseen mellom Nordbysjøen og Gjeddevann. Kilde planbeskrivelse.  
 
 
Sjøledning gjennom Gjeddevann  
For anleggsutførelsen gjelder de samme operasjonene som er beskrevet om 
undervannstraseen i Nordbysjøen.  
 
Sprengningsarbeid  
Vannledningen skal legges slik at fjell skal unngås i størst mulig grad. Det forventes 
likevel at en vil påtreffe fjell noen steder i traseen. Det vil i det tilfeller være 
nødvendig med sprengning for prosjektgjennomføring. Til dette vil det benyttes små 
og kontrollerte sprengsalver slik at inngrepene i terrenget blir så små som mulig. 



 
Avrenningen fra eventuelt udetonert sprengstoff vil være liten og vil ikke 
representere noen miljøfare i Nordbysjøen, Bikkjetjern eller Gjeddevann.  
 
Sikringssone 
For å gjennomføre anleggsarbeidene er det behov for et anleggsbelte på 15 meter. 
Dette er for å oppnå best mulig sluttresultat da anleggsmaskiner må manøvrere 
rundt hverandre, og for at de oppgravde massene må håndteres på en forsvarlig 
måte og ikke blandes sammen under gravearbeid.   
 
Etter gjennomført anleggsarbeider gis planmyndighet delegert myndighet til å fjerne 
anleggsbelte på 15 meter i plankartet. Sikringssone på 6 meter (3 meter til hver side 
av senter ledning) blir likevel stående da den bredden er nødvendig for vedlikehold, 
reparasjon og fornyelse. Sikringssonen er videre viktig for å unngå at store trær 
vokser for nær ledning, da deres rotsystem kan utgjøre potensiell fare for skade på 
ledning og forurensing av drikkevann. Innenfor sikringssonen på 6 meter kan 
ledningseier uten nærmere tillatelse foreta hugging og rydding av traseen. 
 
Avhengig av tilvekst/bonitet antas det å bli behov for rydding av traseene med 
intervall på 5-10 år.  
 
Forekomst av myr innenfor planområde 
Planforslaget vil berøre flere forekomster av myr under anleggsperioden. 
 

 
Figur 7: Markering av forekomster av myr langs planområdet. 1) Myrområde ved eksisterende 
snuplass, 2) myrområder ved Bikkjetjenna, 3) myrfragmenter i østre del av Nordbysjøen. Kilde: 
planbeskrivelse. 
 
 



 
Figur 8: Kart fra NIBIO som viser berørte myrforekomster. Markeringene samsvarer med forrige figur. 
Kilde planbeskrivelse. 
 
Følgelig er myrforekomster beskrevet punktvis. 
 

1) Mindre myrområde ved eksisterende snuplass:  
Myra omkranser liten åpen vannflate og utstrekningen av myrkomplekset er 
på ca. 6 da ink. myrkant. Lokaliteten er noe påvirka av nærføring til 
skogsbilveg/snuplass og av skogsdrift. Forekomsten kan beskrives som 
lokalt viktig åpen låglandsmyr. Lokaliteten vurderes å ha noe verdi etter 
Miljødirektoratets veileder M-1941 fra 2021. 

 
Figur 9: Myr ved "snuplassen". Kartutsnitt viser planavgrensningen som stiplet linje. Myra er 
avgrenset etter markslagsgrense og vist med okerfarge. Eksisterende skogsveg og snuplass 
er markert med brun farge, snuplassen er markert med rød ring. Myr innenfor 
planavgrensningen er vist med rød skravur. Kilde naturmangfoldsrapport. 

 



2) Myrområde nord og syd for Bikkjetjenna:  
Myrforekomsten er på ca. 50 da. Lokaliteten er ikke påvirka av synlige 
tekniske inngrep. Vegetasjonen er sammensatt hovedsakelig av nøysomme 
arter som torvull, klokkelyng og stjernestarr. Forekomsten kan beskrives som 
lokalt viktig åpen låglandsmyr. Lokaliteten vurderes å ha noe verdi etter 
Miljødirektoratets veileder M-1941 fra 2021. 

 
Figur 10: Myr Bikkjetjenna. Selve Bikkjetjenna er vist med blå farge sentralt i figuren. Markslag 
myr er vist med oker farge, planavgrensningen er markert med svart, stiplet linje. Myr innenfor 
planavgrensningen er vist med rød skravur. Kilde naturmangfoldsrapport. 

 
3) Gruntvannsområde i Norbysjøen:  

Tidligere myr før demningen i Nordbysjøen ble bygget. Har per i dag små 
gjenstående myrflate-fragmenter igjen. Disse er ikke aktuelle å kartlegge 
etter Miljødirektoratets metodikk. 

 



 
Figur 11: Gjenstående fragmenter av myrflate etter oppdemming av Nordbysjøen. Tidligere 
myr som nå er vanndekt er delvis nedbrutt og danner sammenhengende organisk (torv-) bunn. 
Kilde naturmangfoldsrapport.  

 
 
Total anleggstid antas å være ca. 10 måneder. Finpussing og beplantning i traseen 
utføres vanligvis ca. ett år etter at anleggsarbeidene er sluttført, senest i løpet av 
første hele vekstsesong.  
 
For nærmere beskrivelse vises det til notat om anleggsgjennomføring, samt 
beskrivelse av planforslaget i kapittel 7 og 8 i planbeskrivelsen.  
 
 
4.4 Konsekvenser av planforslaget  
 
Konsekvensutredning  
Reguleringsplanen er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig, jfr. 
Forskrift om konsekvensutredninger fra juli 2017.  
 
Det vises til planbeskrivelsen kapittel 3.4 for nærmere vurdering i forhold til 
forskriften.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av planforslaget, 
se vedlagte ROS-analyse. Analysen tar for seg risikobilde både under 
anleggsgjennomføring og driftsperioden. Det er identifisert 11 hendelser som er 
risikovurdert i analysen. Det ble identifisert 1 hendelse i risikoklasse Høy, 5 
hendelser i risikoklasse Middels og 4 i risikoklasse Lav.  
 
Hendelsen som er blitt indentifisert med risikoklasse Høy er: 

• Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastruktur. Nød- og redningstjenesten 
blir forsinket/hindres.   

 
Følgende hendelser har blitt identifisert med risikoklasse Middels hvor det er behov 
for avbøtende tiltak under anleggsgjennomføring:  

• Skred (kvikkleire, stein, jord, fjell, snø) inkl. sekundærvirkninger (flodbølger).  
• Ekstremvær, skogbrann.  
• Ulykke med tungtransport/lossing og lasting.  



• Transport/anlegg – akutt forurensning 7. Transport/anlegg – eksplosjon i 
eksplosivlager.  
 

Ut fra risiko og sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at etablering 
av reservevannledning vil medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske 
verdier. Likevel, anbefaler utbygger at hendelser i risikoklasse Middels gjennomgås i 
det videre planarbeidet, detaljprosjektering og anleggsgjennomføring. 
 
Det vises til vedlagt ROS-analyse for foreslåtte avbøtende tiltak. 
 
Naturmangfold  
Etablering av vannledning kan påvirke naturen på flere måter avhengig av hvordan 
arbeidet utføres.  
 
Sjøledning og landtak  
Legging av sjøledning kan i anleggsfasen forstyrre vilt. Ledningen skal, med unntak 
av landtakene ikke graves ned, men kun senkes på eksisterende sjøbunn og vil 
derfor i liten grad medføre oppvirvling av innsjøsedimenter. I driftsfasen vil en 
sjøledning ha minimal påvirkning på naturmangfoldet.  
 
Graving av landtak kan ha betydelig effekt gjennom forstyrrelse av strandsone, 
innsjøbunn og kantvegetasjon, det antas likevel at effekten vil være reversibel.  
 
På dypere innsjøbunn, under fotisk sone, er naturmangfoldet generelt lavt og 
påvirkningen av tiltaket vil være kortvarig og reversibel. 
 
Landstrekning  
Traseen mellom Gjeddevann og Nordbysjøen planlegges i hovedsak i skogsbilveg 
langs myr og skog, og gjennom et lite tjern, Bikkjetjerna. Legging av ledningen vil 
medføre forstyrrelse av toppdekke og vegetasjon i anleggsbelte. Etter ferdigstilling 
vil anleggsbeltet ligge som et vegetasjonsfritt belte med eksponert jord. Traseen vil 
deretter gjennomgå en prosess hvor det skjer en rekke forandringer i 
artssammensetningen over relativt kort tid. Et belte på 6 meter bredde skal holdes fri 
for trær over ledningen av hensyn til drift og tilgjengelighet. Dette beltet overlapper i 
stor grad med eksisterende skiløype og skogsbilveg. Dersom hydrologiske forhold 
og jordsammensetning ikke endres antas det at naturen vil etter hvert utvikle seg i 
retning av den omkringliggende naturen.  
 
Planen er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger 
for naturmangfold. 
 
Tiltakets påvirkning på forekomst av myrområder 
Ettersom det er flere myrforekomster innenfor planområdet, vil disse bli berørt av 
tiltaket under anleggsfasen. I myrområder vil ledningen belastes med betongvekter 
på samme måte som for undervannledninger. 
 
Myrforekomsten som i hovedsak vil bli berørt er lokalisert ved Bikkjetjern. Her vil ca. 
100 m av traseen være i myra. Denne strekningen ligger i et lavpunkt i traseen, slik 
at den aldri vil kunne tømmes for vann i driftsfasen etter installasjonen. 
 
Myrene skal tilbakeføres, men det kan ta lang tid før vegetasjonsdekket er 
fullstendig regenerert. 
 



Samlet vurdering viser at tiltaket vurderes til å ha et lavt konfliktnivå overfor 
naturmangfold. For oversikt over avbøtende tiltak henvises det til 
naturmangfoldsrapporten.  
 
Friluftsliv og rekreasjon 
Friluftslivet vil i liten grad bli påvirket permanent da vannledningen vil ligge under 
bakken og på sjøbunn. Under anleggsgjennomføringen antas det likevel at 
etablering av vannledning kan ha en innvirkning på friluftsliv. Da traseen i hovedsak 
legges i eller langs eksisterende stier og skogsbilveier vil disse kunne bli berørt i 
form av redusert fremkommelighet i anleggsperioden. Dersom anleggsarbeidene 
gjennomføres i vinterhalvåret, kan det medføre begrensninger for skiløypetraseene. 
Det kan da bli nødvendig å se på muligheter for etablering av midlertidig 
skiløypetraseer utenfor anleggsbeltet. 
 
Forurensning 
Vannledningen vil ikke utgjøre en forurensningsrisiko i permanent tilstand. I 
anleggsperioden vil det måtte tas spesielle hensyn for å sikre at arbeidet med 
etablering av sjøledningen ikke medfører forurensning av vannene. Utstyr, flåter og 
lignende vil bli desinfisert. For å hindre at eventuell forurensing fra anleggsplassen 
renner ut av Nordbysjøen og ned i Myrdammen, kan man etablere en lense og et 
siltskjørt rundt overløpet ved demningen. Siltgardin kan også være aktuelt ved 
graving av landtak. Vanntilstanden vil bli overvåket før, under og etter anleggsfasen. 
 

4.5 Offentlig ettersyn  

I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget kom det inn 10 
uttalelser til Rælingen kommune. Frist for uttalelser ble satt til 27.03.2022. 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert under.  
 

Uttalelser til offentlig ettersyn  

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Med bakgrunn i naturmangfoldrapporten, er det ifølge statsforvalteren innarbeidet 
det de anser som hensiktsmessige bestemmelser for å begrense tiltakets innvirkning 
på natur- og vannmiljø, landskap og friluftsliv. Videre følger ledningstraseen på land i 
størst mulig grad eksisterende skiløype/sti og skogsbilvei. Slik statsforvalteren ser 
det legger derfor reguleringsplanen til rette for at tiltaket kan gjennomføres på en 
måte som i størst mulig grad ivaretar hensynene i markalovens 
formålsbestemmelse.  
 
Videre påpekes det at det må gjøres en miljørisikovurdering ifm. søknad om tillatelse 
etter forurensningsloven for tiltak i innsjøene. Ved en slik søknad må det fremgå en 
vurdering av forurensningsgrad og et utfylt søknadsskjema om mudring, dumping og 
utfylling i vassdrag. Det vises til deres nettsider for mer info.  
 
Søknad om tiltak i vassdrag kan i sin helhet sendes til Statsforvalteren. Det må så 
detaljert som mulig beskrives i hvilken grad tiltaket vil påvirke kantsonen. Dette for å 
vurdere om det er nødvendig med dispensasjon fra vannressursloven. Det mest 
hensiktsmessige er at det sendes en samlet søknad med vurdering av forurensning 
og inngrep i vassdrag og i kantsonen.  
 



Videre vises det til statsforvalterens forventningsbrev og til overordnede føringer for 
kommunal planlegging. Det minnes også om at deler av planen må stadfestes av 
Klima- og miljødepartementet fordi deler av tiltaket ligger innenfor Marka. Saken 
sendes over til Statsforvalteren før de sender saken til departementet, med en 
tilrådning.    
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. Miljørisikovurdering ifm. nødvendige søknader vil bli 
utført. Tiltaket vil beskrives i sin helhet i søknadsskjema ifm. søknad om tiltak i 
vassdrag, herunder påvirkning av kantsonen. Vedtaket av planen vil bli oversendt 
Statsforvalteren slik at de kan sende saken til departementet for stadfesting.  
 
2. Viken fylkeskommune 
LNF-områder  
Etter fylkeskommunen sin vurdering er tilgjengelighet til drikkevann en nødvendig 
sosial infrastruktur, og fylkeskommunen har derfor ingen spesielle merknader ut fra 
nasjonale og viktige regionale interesser.  
 
Miljø  
Etablering av vannledningen, inkludert opparbeidelse av anleggsvei, vil berøre flere 
vannforekomster. Konsekvensene av tiltakene på naturmangfold og vannmiljø er 
godt utredet av COWI, og planforslaget inneholder vurdering av påvirkninger, 
tidsberegning av reversible effekter og beskrivelse av avbøtende tiltak for å 
minimere tiltakenes virkninger. Ny trasé har lavere påvirkning på naturmangfoldet 
sammenlignet med opprinnelig trasé. Anleggelse av sjøledningen må det søkes 
tillatelse om etter § 2 i Forskrift fysiske tiltak i vassdrag, dersom tiltaket ikke er 
konsesjonspliktig etter vannressursloven.   
 
Masseforvaltning  
Regional plan for masseforvaltning i Akershus skal ligge til grunn for videre arbeid 
med hovedvannledningen. Det skal sikres byggeråstoff og uttaksområder for 
framtidige behov, og samtidig skal miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, 
massehåndtering og massetransport reduseres. Videre skal det sørges for størst 
mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser, og det må sikres arealer for 
massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. 
 
Videre anbefales det å se til Viken fylkeskommunes veileder for masseforvaltning. 
 
Kulturminner – bygningsmiljø og landskap  
Det har blitt utarbeidet et kulturarvsnotat om nyere tids kulturminner (datert 
20.12.2021), innenfor planområdet. Kulturarvsnotatet konkluderer med at tiltaket i 
liten grad vil påvirke nyere tids kulturminner. Det er positivt at det skadereduserende 
tiltaket om å sikre og kartfeste restene etter kanalen mellom Gjeddevann og 
Morttjern, tuftene etter Tangen og steingjerdene ved Solberg i forbindelse med 
anleggsfasen er lagt inn i forslag til reguleringsbestemmelser, jf. § 8.1.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Det ble ikke registrert funn ved den arkeologiske registreringen i forbindelse med 



planarbeidet. Det påpekes at en arkeologisk registrering ikke er en fullstendig 
undersøkelse av et område, og at det alltid vil være en mulighet for at det kan dukke 
opp arkeologiske funn i forbindelse med grunnarbeider. Fylkeskommunen anbefaler 
derfor at det tas inn en bestemmelse om meldeplikt i reguleringsplanen for å ivareta 
meldeplikten etter kulturminneloven.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til etterretning. Det er positivt at fylkeskommunen er fornøyd med 
trasévalg, planmaterialet og utredningen/håndteringen av konsekvenser.  
 
Nødvendige søknader vil håndteres i senere detaljeringsfaser eller ifm. byggesak. 
Det legges opp til at masser som graves opp ifm. anleggsarbeidene, skal gjenbrukes 
innenfor anleggsområdet. Det legges inn en bestemmelse, punkt 2.2, om meldeplikt 
ved funn av kulturminner.      
 
3. NVE  
NVE har oversendt en generell tilbakemelding og har ingen konkrete merknader til 
planforslaget. Det vises til veiledere og retningslinjer, samt en påminnelse om at det 
er kommunens som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
4. Mattilsynet 
Mattilsynet viser til tidligere uttalelse til varsel om oppstart, datert 12.01.2021. Det 
påpekes igjen at dette arbeidet vil foregå i og ved Gjeddevann, og i vannets 
nedslagsfelt, som er Flateby sin drikkevannskilde. I tillegg berøres også 
Nordbysjøen, som har status som krisevannskilde. Det er viktig at det utvises stor 
aktsomhet under arbeidet, slik at det ikke tilføres forurensninger til kilden under 
arbeidet. Flateby vannverk har ikke alternativ vannforsyning om kilden blir 
forurenset, og er dermed sårbar når dette arbeidet utføres. I ROS-analysen og 
vurderinger til plansaken er denne risikoen vurdert, og det er viktig at planlagte 
risikoreduserende tiltak gjennomføres nøye.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering. Planen stiller krav om at det skal gjøres tiltak for å minimere faren 
for forurensning av vannforekomstene. Det bemerkes at anleggsarbeidet foregår 
nedstrøms eksisterende vanninntak til Flateby vannverk. Vanntilstanden vil bli 
overvåket før, under og etter anleggsfasen.   
 
5. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
DSB har oversendt et generelt svar de har til plansaker. Dersom det er behov for 
direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes til DSB på 
nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. Videre 
vises det til DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og 
veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter.  
 



Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering.  
 
6. Østmarkas venner 
Viser til tidligere uttalelse ved varsel om oppstart, datert 17.01.2021. Østmarkas 
Venner (ØV) har forståelse for at tiltaket er nødvendig å gjennomføre av hensyn til 
drikkevannsforsyningen, men forutsetter at inngrepet blir så skånsomt som mulig. 
 
De mener at plandokumentene er detaljerte og gir en god oversikt, og de er 
fornøyde med at flere av deres merknader er hensyntatt. Målet må være at de som 
ferdes i området om noen år, ser minst mulig spor i terrenget etter tiltakene som 
gjøres ifm. vannledningen.  
 
Østmarka Naturreservat   
ØV har tidligere foreslått at ledningen bør legges langs Nordbysjøens østside, lenger 
unna Østmarka Naturreservat. ØV forutsetter at det ikke blir noen fysiske inngrep i 
naturreservatet, ved leggingen av ledningen langs Nordbysjøens vestside.   
 
Strekning A-B Nordbysjøen-inn nedre Brasmetjern 
Østmarkas venner anser denne etappen som den mest kritiske med hensyn til 
naturmiljøet i et sårbart våtmarksområde med mye flytetorv, som før oppdemningen 
var myr. ØV frykter potensielt store skadevirkninger ved å bruke en stor flåte i dette 
området. Denne problemstillingen mener de må avklares i miljøoppfølgingsplanen.  
 
Det forventes at tilkobling til eksisterende vannforsyningsnett (landtak) ved 
demningen i Nordbysjøen beskrives.  
 
Strekning B-C Nordbysjøen-Bikkjetjern  
Det anmodes om at det beskrives regler for deponering av overskuddsmasser. 
Reguleringsplanen viser til at dette skal skje i en pålagt miljøoppfølgingsplan, men 
ØV sin erfaring er at miljøoppfølgingsplanene forblir interne og ikke sendt på høring. 
De mener at overskudd steinmasser fra prosjektet må benyttes i områder av 
prosjektet, der det allikevel må fylles på masse. Overskuddsmasser utover det som 
er naturlig å benytte skal ikke deponeres i Marka.  
 
Østmarkas venner påpeker at det er krav om plugging av grøfta mot Bikkjetjern for å 
unngå tapping av vannet. Hovedutløpet i bekken fra Bikkjetjern må skånes for alle 
inngrep.  
 
Strekning D-E eksisterende skiløype-skogsbilvei 
ØV har tidligere uttrykt ønske om at skiløypa ned mot Bikkjetjern rettes ut i svingen 
og blir noe bredere. Det virker å være rikelig med løsmasser i bakken, så en 
utretting og breddeutvidelse bør være greit.  
 
Østmarkas venner påpeker at de ellers er enige i innholdet i bestemmelsene som 
omhandler tilbakeføring av toppjord og substrat, samt beplantning. 
 
 



Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Planen og ledningstraseen er også justert underveis i 
planprosessen for å redusere inngrep i naturen og gi så få negative konsekvenser 
som mulig for natur og miljø.  
 
Cowi har gjennomført en traséundersøkelse med sonar, ekkolodd og GPS i 
Nordbysjøen for å finne beste mulig plassering av vannledningen. Resultatet viser 
gunstige dybde- og bunnforhold langs vestre side av Nordbysjøen, hvor ledningen 
kan legges direkte på sjøbunnen, utenfor naturreservatet.  
 
Strekning A-B Nordbysjøen- inn nedre Brasmetjern 
Tas til orientering. Basert på erfaring fra tilsvarende anlegg og eksisterende forhold 
påpeker forslagsstiller at det vil bli satt krav til gjennomføringen, herunder håndtering 
av drivstoff for å sikre at tiltaket ikke medfører forurensning. Type utstyr/båter vil bli 
valgt ut fra rådende forhold. I områder med flytetorv/våtmark vil arbeidene foregå 
med forsiktighet. Dette vil beskrives i miljøoppfølgingsplanen og følges opp i 
anleggsfasen.  
 
Videre i forslagsstillers kommentar til merknaden går det frem at tilknytning til NRV 
ved Nordbysjøen, herunder etablering av trykkforsterkning, vil etableres inne i 
damkonstruksjonen. Det blir ingen tilknytning utenfor damkonstruksjonen, kun 
ledningsanlegg.  
 
Strekning B-C Nordbysjøen-Bikkjetjern 
Tas til orientering. Planforslaget legger opp til at masser som graves opp skal 
gjenbrukes på stedet til å fylle igjen grøfter og landtak. Grøftemasser mellomlagres 
langs traseen og tilbakeføres etter at ledningen er lagt. Prosjektet legger dermed 
opp til å bruke stedegne masser i all hovedsak.    
 
Det stilles krav om at arbeidet skal gjennomføres i samsvar med beskrivelse i 
kapittel 3.3 Prosjektets skadereduserende tiltak, i vedlagt naturmangfoldrapport. Her 
er beskrevet blant annet tetting av grøfter med leirplugg eller lignende ved risiko for 
dreninger.  
 
Strekning D-E eksisterende skiløype-skogsbilvei 
Tas til orientering. I forslagsstillers kommentar til merknaden står det at det tilstrebes 
å anlegge overskuddsmasse fra ledningstraseen innenfor anleggsområdet og i 
samarbeid med grunneier slik at dette kan oppnås.  
 
7. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart datert 12.01.2021. Det har ikke 
kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området 
siden deres uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til høringen av 
reguleringsplanforslaget.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering.  
 



8. Skiforeningen 
Hovedvannledningen vil følge skiløypa i ca. 500 meter i området ved Bikkjetjerna. 
Skiforeningen ber om at anleggsarbeidene utføres på sommerstid, så de ikke 
påvirker løypeprepareringen vinterstid.   
 
Skiforeningen viser til at det så langt som mulig er viktig å forsøke å unngå 
påvirkning på løypeprepareringen, og at det sammen med de ses på alternativ trasé 
utenfor anleggsbeltet, dersom arbeidet må foregå på vintertid. Det trekkes frem at 
dette er viktig for å opprettholde løypetilbudet i området.  
 
Det kan også bli behov for utbedringstiltak i skiløypetraséen. Ved tiltak som berører 
hensynssone H190, skal tiltaket forelegges vannverkseier. Kommunen har bekreftet 
at planens bestemmelse punkt 7.1.1 ikke etablerer en særlig søknadsplikt for 
ordinært vedlikehold, som hugging og rydding av løypetraseen. Skiforeningen ber 
om at det ikke legges opp til en strengere praktisering innenfor hensynssone H190 
enn i øvrige deler av Marka, og viser til retningslinjer for saksbehandling av stier og 
løyper i Marka. Skiforeningen ønsker at det legges til følgende ordlyd på slutten av 
punkt 7.1.1: «Nødvendige utbedringstiltak i skiløypetraséen skal normalt tillates.». 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Forslagsstiller uttrykker at det foreløpig ikke er bestemt 
når på året anleggsarbeidene skal foregå på den aktuelle strekningen. Tidspunkt for 
anleggsarbeidene må koordineres med legging av sjøledning i Nordbysjøen og 
Gjeddevann. Dersom anleggsarbeidene foregår på vinterstid kan ikke den 
skuterkjørte skiløypa opprettholdes i anleggsperioden. Forslagsstiller sier at de i så 
fall vil, i samarbeid med skiforeningen, se på alternativ til trasé. Forslagsstiller mener 
uansett at etter anleggsarbeidene er ferdigstilt, vil forholdene for skiløypetraseen 
varig bli bedre enn de er i dag. 
 
Innenfor sikringssonen H190, 3 meter til hver side av faktisk lagt ledning, tillates iht. 
bestemmelsene ikke tiltak som kan medføre skade på vannforsyningsanlegg under 
grunnen, eller hindre fremtidig vedlikehold. Forslagsstiller har utarbeidet et annet 
forslag til ordlyd å tilføye til punkt 7.1.1 i bestemmelsene:  

«Begrensningene i sikringssonen skal normalt ikke være til hinder for mindre 
utbedringstiltak i skiløypetraseen, men eventuelt gravearbeid må forelegges, 
godkjennes og utføres i samarbeid med ledningseier.».  

 
9. Kari Sidsel og Paal Smedstad  
De har ingen innvendinger mot prosjektet, men ved/tømmer ved nødvendig hogst 
må kjøres ned til gården.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til etterretning.   
 
10. Hans Otto Tomter 
Tiltaket vil sannsynligvis berøre eiendommen til Tomter gjennom bruk til adkomst og 
graving langs Bjørnmyrdalsvegen, samt arbeid i Gjeddevann. Tomter forutsetter av 
veien blir satt tilbake i like god stand som opprinnelig, også mht. bæreevne for 



helårs tømmertransport. 
For å kompensere for adgang til bruk av veien foreslås det at det betales en avgift 
pr. passering, som kan avtales nærmere, i forhold til årstid og type bruk. Det samme 
gjelder for bruk av veien for ettersyn og vedlikehold av vannledningen når den 
kommer i drift. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. Ved eventuelle skader på veier vil dette bli rettet opp 
og tilbakeført til minimum opprinnelig standard etter at anleggsarbeidene er 
gjennomført. Videre dialog om bruk av skogsbilvei vil tas av forslagsstiller med 
grunneier. 

 
4.6 Endringer etter offentlig ettersyn  

Følgende endringer er gjort i bestemmelsene:  

• Lagt til punkt 2.2 om meldeplikt ved funn av kulturminner.  
• Lagt til setning i punkt 7.1.1 om utbedringstiltak i skiløypetraseen, der den 

sammenfaller med ledningstraseen. Det presiseres at det normalt ikke skal 
være til hinder for mindre utbedringstiltak i skiløypetraseen, men at eventuelt 
gravearbeid må foreligges, godkjennes og utføres i samarbeid med 
ledningseier, slik at ledningen ikke skades.      
 

Følgende endringer er gjort i planbeskrivelsen:  

• Planbeskrivelsen er kun endret i henhold til justeringene i 
planbestemmelsene.  
 

 
Endringene/tilføyelsene som er gjort etter offentlig ettersyn anses ikke til å endre 
planen, og utløser dermed ikke krav om nytt offentlig ettersyn.   

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Under følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Tiltakets langsiktige konsekvenser for innbyggernes folkehelse 
Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region. 
Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de enkelte innbyggeres 
helsetilstand. Det fysiske og sosiale miljøet har stor påvirkningskraft på 
folkehelsetilstanden og dermed på trivsel og livskvalitet. Svikt i vannforsyningen gir 
stor risiko for alvorlig sykdom, som igjen kan påvirke den helhetlige folkehelsen for 
innbyggerne. 
 
Per i dag leverer Flateby vannverk vann til nærmere 4000 personer. Antall 
abonnementer forventes å øke i samsvar med befolkningsframskrivinger. Det er 
dermed viktig å sikre en god og sikker vannforsyning som er i samsvar med de krav 
som er satt i Drikkevannsforskriften.  
 
Kommunedirektøren vurderer det slik at selve gjennomføring av tiltaket vil være med 
på å fremme god folkehelse i befolkningen. 

https://sml.snl.no/helsetilstand


5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Ny hovedvannledning for reservevann vil sikre god og sikker tilgang til rent vann for 
fremtidige innbyggere. Vannforsyning som helhet er viktig for mange 
samfunnsfunksjoner, som for eksempel sanitærvann, vann til dyr og slokkevann. 
Dårlig og forurenset drikkevann gir grobunn for sykdommer.  
 
Utfra et samfunnsmessig perspektiv og det faktum at det er et kommunalt ansvar å 
sørge for rent drikkevann, mener kommunedirektøren at hensynet til trygt og sikkert 
lokalsamfunn blir ivaretatt ved vedtak om gjennomføring av forslaget. 
 
ROS-analyse 
Det har blitt gjennomført ROS-analyse. Ut fra risiko- og sårbarhetsanalysen som er 
utført har man ikke funnet at etablering av reservevannledning vil medføre særskilt 
fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier. 
 
For skadereduserende tiltak henvises det til vedlagt ROS-analyse. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Naturmangfold 
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12. Tiltaket 
vurderes å ha et lavt konfliktnivå overfor naturmangfold.  
 
Når det gjelder konsekvenser for naturmangfold vises det til kapittel 4.4 om 
konsekvenser av planforslaget. 
 
Vannforskriften § 12 
Paragraf 12 kommer til anvendelse i de tilfeller ny aktivitet eller ny inngrep forventes 
å forringe miljøkvaliteten i en vannforekomst eller at miljømålene ikke nås. Da tiltaket 
ikke forventes å forringe miljøkvaliteten kommer denne forskriften ikke til 
anvendelse.  
 
Vannressursloven § 11 
Tiltak i vann og strandsone er søknadspliktig iht. forskrift om fysiske tiltak. Dersom 
det vil være nødvending å fjerne kantvegetasjon eller gjøre inngrep i kantvegetasjon 
langs vann og vassdrag, kreves saksbehandling etter vannressurslovens § 11. 
Søknad skal sendes til Statsforvalteren. Det kan bli satt vilkår til gjennomføringen av 
tiltaket i forbindelse med denne søknaden. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Tiltaket vil bli finansiert med vannavgifter fra abonnenter tilknyttet Flateby Vannverk 
og har således ingen konsekvenser på langsiktig forvaltning av kommunens 
ressurser. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Planområdet ligger innenfor markagrensen og er dermed omfattet av byggeforbudet 
som følger markaloven § 5. Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre markas grenser og bevare et 
rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminne. Til tross for 
byggeforbud, åpner loven likevel opp for at samfunnsnyttige tiltak kan likevel 
gjennomføres innenfor markagrensen, jf. markaloven § 7. Kommunedirektøren 



vurderer at tiltaket er i henhold til markalovens unntaksparagraf.  
 
I løpet av planleggingen av tiltaket er traseen for vannledningen endret. Revidert 
trasé er lagt til eksisterende inngrep som skogsbilveg og skiløyper i vesentlig større 
grad enn opprinnelig trase. Dette innebærer at naturinngrepene vil bli betydelig 
redusert sammenlignet med opprinnelig traséforslag. Den reviderte traseen bygger 
dermed opp under markalovens formålsparagraf da tiltaket ikke vil tilsidesette 
friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø. De overnevnte hensynene vil likevel bli 
påvirket under anleggsgjennomføringen. Det vil det bli etablert et midlertidig rigg- og 
anleggsområde på 15 meter i bredden. Det er forventet at forslagsstiller vil 
tilbakeføre på en forsvarlig måte til eksisterende situasjon. 
 
Etter anleggsgjennomføring vil ledningen ha en sikringssone på 6 meter (3 meter i 
hver side fra midtre del av ledningen) som er fri for trevegetasjon. Sikringssonen vil 
gi nødvendig tilgang og plass til omgående å foreta nødvendig vedlikehold og 
utbedring ved oppstått akutt skade. Som følge av at trasévalget ligger hovedsakelig 
langs skiløype og skogsbilvei på land, er det allerede en eksisterende gate på 
henholdsvis ca. 3-4 meter og 4-6 meter som er fri for trevegetasjon. Dermed 
vurderes dette som et begrenset inngrep.  
 
Kommunedirektøren vurderer at hensynet til trygt drikkevann veier tyngre enn 
midlertidige konsekvenser for friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø og vurderer 
dermed at tiltaket ikke vil varig tilsidesette hensynene i 
markalovens formålsbestemmelse. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 

Avveiing mellom hensyn tilsier at etablering av hovedvannledning for reservevann 
gir langt flere fordeler enn ulemper grunnet samfunnsnytten. Videre mener 
kommunedirektøren at hensynet til friluftsliv, naturmangfold og kulturmiljø er ivaretatt 
på en forsvarlig vis. 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget fram for 
kommunestyret for vedtak. 
 

 

Rælingen, 01.06.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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