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Ny vannledning fra Skui til Isi 

Nabovarsel. Dispensasjonssøknad etter Plan- og bygningsloven Kapittel 19 

Det søkes dispensasjon fra reguleringsplaner og jordloven. 
 
Det refereres til: «Følgebrev til nabovarsel for ny vannledning fra Skui til Isi.» 

 

Utsending og mottak av varselet 
Varselet er datert 1.7.2019, sendt rekommandert 5.7.2019. Pga. ferietiden ble varselet da ikke hentet på 

Posten før 29.7.2019 og lagt i Skui Vel leders postkasse, som pga. reise ikke fikk det før 3.8.2019 godt etter 

fristen. En frist som uansett ikke ville kunne overholdes i ferietiden. En slik sak krever styrebehandling. 

 

Vi finner det høyst merkelig og uakseptabelt at varsel er sendt ut i juli med 14 dagers høringsfrist 22.7 i 

fellesferien. Slik vi ser det kan ikke mottager ha ønske å få gode dekkende svar på utsendelsen heller ikke 

svar fra alle berørte parter  

Det gjør ikke saken bedre at saken er svært omfattende og langt mere omfattende enn et enkelt nabovarsel 

skulle tilsi. 

 

Vi har fått høre fra Bjærum Natur- og Friluftsråd at COWI er blitt anmodet å sende varselet på e-post bl.a. 

til Skui vel. Vi har per i dag ikke mottatt noe informasjon elektronisk. 

Den utsendte informasjon på rekommandert post er svært mangelfull, ref. nedenfor. 

 

Berger og Rykkinn Vels merknader 
Skui Vel har fått kopi av Berger og Rykkinns merknader. 

 

Berger og Rykkinn Vel er meget kritisk til måten denne saken er varslet og informert om. 

Skui vel støtter Berger og Rykkinn Vel i deres synspunkter både angående at denne form for varsling er 

uakseptabel, ikke står i forhold til sakens omfang og at saken er uklart og utilstrekkelig opplyst. 

 

Berger og Rykkinn Vel dokumenterer også at det skal svært tungtveiende grunner til for å få innvilget 

dispensasjon fra planer vedtatt på høyeste nivå, noe Skui Vel støtter. 

 

Dette er en viktig og betimelig påpekning da Skui Vel opplever at det er blitt en vane for tiltakshavere å 

søke om dispensasjon. Dette er en svært uheldig praksis som undergraver overordnede planer og 

beslutninger som er vedtatt etter en omfattende prosess. 

 

Øvrige merknader 
Skui Vel har følgende merknader til saken utfra den informasjon som er sendt ut. 
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Prosjektets formål og konsekvenser? 
Prosjektet betegnes i varselet som «Ny vannforsyning fra Skui til Isi».  

Det sies at formålet er å opprette dobbeltsidig vannforsyning til Skuiområdet samt for anleggsarbeider og 

vaskevann til nye tunneler på E16 mv.  

Etter at anleggsarbeidene for E16 er ferdig skal vannledningen benyttes videre til ny vannforsyning til 

Sollihøgda hvor eksisterende vannbehandlingsanlegg skal fases ut. 

 

Isi er her ikke nevnt. Er det med Isi ment Rykkinn/Brekkeski, slik at vannforsyningen også kommer fra 

Rykkinn? 

- Hvor skal vannledningen videre til Sollihøgda gå? 

  Så vidt vi har hørt vil den krysse Rustanelva flere ganger (4?) og berører da også naturvernområder og 

kantsoner flere ganger?  

 

Det er ikke nevnt noe om prosjektet skal konsekvensutredes (KU), noe som ville være påkrevet ikke minst 

på grunn av prosjektets omfang og konsekvenser for vassdrag med kantsoner, verdifulle naturområder, 

miljø, dyrket mark, friluftsliv mv. 

 

Vi støter Berger og Rykkinn Vel i deres krav om at dette er en plansak som krever reguleringsplan. 

 

- Mangelfullt innhold i varselet.  

COWI skriver:  

Sitat: «Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunedelplan for Sandviksvassdraget, 

reguleringsplanen Isi Miljøpark og Jordloven. COWI mener tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak 

bestemmelsen og at fordelen ved tiltaket er klart større enn ulempene slik at det foreligger grunnlag for å 

kunne dispensere fra formålene.» 

 

Det er ikke vedlagt i varselet noe informasjon som setter mottageren i stand til å gjøre en etterprøving eller 

selvstendig vurdering av denne påstanden. Det er ikke angitt hvor slik informasjon kan finnes. 

Det er heller ikke noe å finne på «innsyn på sak» på Bærum kommunes nettside. Vi finner her derimot 

kritiske momenter fra deler av kommunens administrasjon. 

 

Det er i utsendingen vedlagt flere kart, men det kan umulig være hensikten at mottaker må begynne sitt eget 

undersøkelsesarbeid for å få frem relevant informasjon i saken. Hvilke bestemmelse gjelder for de 

forskjellige delen av traseen? Hva skal gjøres hvor med hvilke konsekvenser? Osv. 

 

Videreføring til Sollihøgda? 
Vi ser at NVEs brev av 27.3.2019: Ang. Legging av vann- og avløpsledninger i området mellom Skui og 

Sollihøgda - Bærum kommune, Akershus  
Brevet omtaler krysning av elver og bekker på bakgrunn av tegninger og beskrivelse de tydeligvis har fått. 

Men brevet tar bare for seg videreføringen til Sollihøgda, ikke denne varslede nye vannledningen Skui – 

Isi? Hvorfor det?  

Er det to saker som her går parallelt? 

Hvilken informasjon har NVE fått om disse prosjektene? 

 

Det forventes at vannledning videre til Sollihøgda sendes ut på høring med en akseptabel frist minimum 4 

uker. 

 

Alternativer 
Det sies at der er vurdert alternative traseer. Hvilke traserer er vurdert? 

Dette er ikke mulig å finne. 

 

Anleggsmetode 
- Det angis at prosjektet krever en kløft på 15-20 m. 

Det stusses over dette da vi er kjent med, og har også sett i praksis, hvordan vannledninger legges ved 

boreteknikk uten kontinuerlige åpne grøfter. Er det vurdert? I så fall hvorfor kan metoden ikke benyttes 

her? 
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- Ledningen skal krysse Isielva ved Nordby.  

Det sies ikke noe om hvordan dette skal foregå. Skal det skje ved rørbru, nedgravd kulvert eller bores under 

Isielva? 

Hva gjøres for å forhindre at anleggsvirksomheten tilslammer Isielva? 

 

Vannledning krysser eksisterende bekker 
Vannledningen fra Brekkeski til Norby/Smestad vil krysse kildebekkene til Brekke/Bråtesprekkbekken, 

Tandbergbekken og Bjørumbekken.  

Likeledes vil bekken nedenfor Isianlegget komme i konflikt med vannledningen.  

Bekkene må skånes mot ødeleggelse og uttørring.  

Likeledes må grunnvannstilsiget fra fjellskjæringene til ledningen ikke ødelegge vannbalansen. 

 

 

Naturområder og Naturmangfoldsloven. 
Tiltaket berører flere naturområder og dyrket mark 

Det er ikke angitt noe om hvordan prosjektet er vurdert i forhold til Naturmangfoldsloven §§8-12 noe som 

er lovpålagt. 

 

 

Konsekvensutredning kreves 
Det er nå så mange enkelt prosjekter på gang i området langs vassdraget at det kreves utarbeidet en 

sammenfattende KU som tar for seg alle problemstillingene, kort og langtidspåvirkning på vassdrag, natur, 

miljø mv..  

 

Dette er prosjekter som:  

1) E16 med anlegg, deponier og drift,  

 - Riving av dagens tofeltsbru og bygging av ny firefelts bro over Isielva ved Bjørum Sag 

 - Riggplass ved Brenna m krysning av Rustanelva 

 - Riggplass ved Avtjerna over Rustanelva 

 - Deponier ved Avtjerna 

 - mv. 

2) Snøsmelteanlegg på Sollihøgda,  

3) Ringeriksbanen med tverrslag anleggsvirksomhet og drift,  

4) Deponier Ringeriksbanen  

5) Ressursbank Bærum kommune Sollihøgda/Avtjerna 

6) Ny vannledning Skui-Isi-Rykkinn 

7) Ny vann- og avløpsledning til Sollihøgda 

8) Bebyggelse Sollihøgda 

9) Bebyggelse Avtjerna og sydover mot Bjørum Sag. 

 

I tillegg kommer langs Isielva nedenfor Bjørum Sag. 

10) «Midlertidige» boliger på friluftsområde ved Nordby Ringeriksveien 283 A og B 

11) Forslag Bærum Pistolklubb skytehall på frilufts og grøntområde ved Isielva, Ringeriksveien 249. 

12) Forslag om å rive Smedgården og bygge boliger Ringeriksveien 239-241 

13) Forslag om betongfabrikk ved Ståviveien, Ringeriksveien 171 

Med flere? 

 

Hvilke av disse prosjektene eller andre er driveren for prosjektet «Ny vannledning»?  Dette må klargjøres. 

 

Det er vanskelig å se at noen av disse prosjektene som nå planlegges vil, slik de er beskrevet, medføre en 

forbedring av Sandviksvassdraget som de alle berører. De vil medføre en forverring. Dette tilsier at 

bremsene må på for i første omgang for snesmelteanlegget, men også for andre prosjekter som, riggplasser, 

vannledning, deponier og ressursbank hvor alternativer finnes. 

Det er alternativer også til Ringeriksbanen, skytehall og betongfabrikk. 

 

En KU må vurdere hva alle prosjektene enkeltvis og samlet bidrar positivt med for miljø, klima og 

artsmangfoldet. Er konklusjonen negativ må alternativer som gir et positivt resultat utredes. 
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Konklusjon. 

- Prosjektet er ikke korrekt varslet og mangelfullt opplyst 
Det er innlysende at dette er Bærum kommunes prosjekt og at det har foregått en lengere planlegging. Det 

er derfor spesielt merkelig ikke bare måten varsling foregår på, men også mangel på informasjon 

Skui vel har heller ikke fått informasjon om videreføring til Sollihøgda. 

 

- Det kreves ny varsling og redegjørelse 
Vi finner varselet feilaktig utsendt i tid, frist og innholdsmessig mangelfullt opplyst. Saken må derfor 

sendes ut på nytt, da som plansak/reguleringssak på reglementert måte med 6 ukers høringsfrist. 

Det vises her til «Samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum» som redegjort 

for i Berger og Rykkinn Vels merknader. 

 

- Videreføring til Sollihøgda forventes sendes ut på høring med minimum 4 ukers frist. 
Enkelt nabovarsel er ikke tilstrekkelig. Dette er et omfattende prosjekt med langsiktige konsekvenser. 

 

-Sammenfattende KU kreves utført.  
Det er nå så mange enkelt prosjekter som på gang i området at det kreves at det utarbeides en 

sammenfattende KU som tar for seg alle problemstillingene både til natur, vassdrag og konsekvensene av 

arealbruken. 

 

En KU må vurdere hva alle prosjektene enkeltvis og samlet bidrar positivt med for miljø, klima, 
artsmangfoldet og Sandviksvassdraget spesielt  
 

Dersom det ikke kan dokumenters at prosjektene bidrar positivt, må alternativer finnes, eller 
prosjektet skrinlegges. 
 

 

Med hilsen 

Skui vel 

sign 

Morten Heldal Haugerud  

leder 

 

c/c  Bærum kommune 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Bærum Elveforum 

 Berger og Rykkinn Vel 

 Bærum Natur- og Friluftsråd 

 Naturvernforbundet i Bærum 

 Bærum Velforbund 

 Tanum Vel 


