Rælingen kommune
v/ Planavdelingen
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Planinitiativ for detaljregulering for Flateby vannverk
vannledning
COWI ønsker på vegne av Flateby vannverk å fremme et planinitiativ for
detaljregulering av en vannledning mellom Nordbysjøen og Gjeddevann.
Formålet med planen er å tilrettelegge for anlegging av 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
ønsker Flateby Vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til
reservevann, og i tillegg gi tilskuddsvann for å sikre at kapasiteten til
vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste
50-100 årene.
1. Hvem forslagsstiller og grunneiere er, samt festere m.v. på eiendommer som
ønskes regulert.
Forslagsstiller er Flateby vannverk (FVV). Planområdet strekker seg over
Rælingen og Enebakk kommune, og vil berøre følgende eiendommer:
Gnr./Bnr.

Eier

4/114
4/2
5/376
5/9
1/6
2/1
82/35

Flateby vannverk
Rolén, Per Daniel
Pettersen, Hilde Iren og Inge André
Sikkerbøl, Tore
Bergskaug, John
Stordal, Anita Weng
Nedre Romerike Vannverk IKS

2. Firma, navn, telefonnummer og e-postadresse på forslagsstiller og
plankonsulent.
Forslagsstiller og plankonsulent er
COWI Norge As, v/ Sigrid Elise Fossan og Tanja Båst Mork.
Tlf. 418 52 444 og e-post sifo@cowi.com
3. Gjeldende plansituasjon: Overordnet plan (fylkesplan, kommuneplan,
kommunedelplan og reguleringsplan) og om forslaget er i samsvar med disse
planene.
Planområdet er regulert som LNFR-område i kommuneplanen, med sikringssone
for nedslagsfelt for drikkevannskilde.
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Figur 1 Gjeldende kommuneplan Rælingen kommune

4. Statlige planretningslinjer som berøres.
Berører ingen konkrete statlige planretningslinjer.
5. Hva formålet med reguleringen er, hovedgrep, om planarbeidet vil få
virkninger utenfor planområdet, forslag til reguleringsformål, evt. alternativer,
argumentasjon for avgrensning av ny plan og størrelse på planområdet.
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for anlegging av ny vannledning for
reservevann og tilskuddsvann fra Nedre Romerike Vannverk sin eksisterende
hovedledning i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk.
Planområdet utgjør 5 delområder, pga. at traseen krysser kommunegrensen til
Enebakk kommune. Samlet planområde utgjør ca. 35,6 daa. Det er planlagt at
planen vil reguleres i flere vertikalnivåer, i og med at tiltaket vil være under
bakkenivå og på sjøbunn. Tiltaket vil reguleres som vannforsyningsnett. For
vertikalnivå 2 på bakkenivå vil planen reguleres til friområde med fokus på
naturverdier, og med en sikringssone over tiltaket.
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6. Forslag til plannavn: stedsnavn / gnr/bnr.
Detaljregulering for reservevannledning fra Nordbysjøen vannverk til Flateby
vannverk.
7. Byggeområdets omfang f.eks. overslag over næringsareal i kvm, antall
boenheter.
Planforslaget vil ha et byggeområde. Bygningen til Nordbysjøen vannverk er
uregulert, og tatt inn i planområdet. Det skal ikke gjøres endringer på bygningen,
kun rørgjennomføring i vegg og innvendig montasje av pumper, rør, ventiler,
elektro og automatikk.
8. Forventende problemstillinger i planen f.eks. byggehøyder, tomteutnyttelse,
trafikk, støy. Behov for undersøkelser/utredninger.
Tiltaket medfører ingen nye bygninger. Det vil ikke medføre økt trafikk, foruten
noe begrenset trafikk i forbindelse med i anleggsfasen. En del av planarbeidet vil
være å beskrive anleggsfasen slik at tiltaket medfører minst mulig inngrep, da
hele tiltaket ligger innenfor markagrensen.
9. Vurdering av miljøfaglige forhold, naturmangfold, kulturmiljø, landskap,
barn og unges interesser, universell utforming, teknisk infrastruktur, flom,
grunnforhold, m.v.
Det er gjennomført en kartlegging av naturmangfold.
10. Enkel stedsanalyse med beskrivelse av eksisterende bebyggelse,
vegetasjon og solforhold, tilpasning til landskap og omgivelser, evt.
illustrasjonskart som viser dette.
Tiltaket går på sjøbunn av Norbysjøen i Rælingen kommune, og gjennom skog og
myrområder i Enebakk kommune. Det finnes ikke boligbebyggelse langs traseen
(kun en hytte i nærheten av vestre bredd på Gjeddevann).
11. Skisser av forslag til utbygging og forslag til planavgrensning legges ved.
Forslag til planavgrensning følger vedlagt.
12. Hvordan samfunnssikkerheten skal ivaretas, blant annet gjennom å
forebygge risiko og sårbarhet.
Ingen forhold som berører samfunnssikkerhet.
13. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om
planoppstart.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
NVE
Nedre Romerike Vannverk
Friluftsorganisasjoner
14. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,
grunneiere, festere, naboer og andre berørte.
Det er lagt opp til ordinær medvirkning med grunneiere, fester, naboer og andre
berørte. Det er lagt opp til tett dialog med fylkesmannen for å forankre planen.
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15. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.
Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Vedlagt følger
utfyllende vurdering.
16. Særlige spørsmål til oppstartmøte.
Det er behov for et samarbeid mellom Rælingen og Enebakk kommune i
planarbeidet. COWI ønsker tilbakemelding på om det kan utarbeides en felles
planbeskrivelse for tiltaket, selv om tiltaket strekker seg over to kommuner.
Det vil utarbeides plankart og eventuelt bestemmelser separat til hver
kommune. Etter vedtak i kommunene skal planen til behandling i
Miljøverndepartementet før stadfestet plan. Derfor vil det være hensiktmessig
med en parallell behandling av sakene i Rælingen og enebakk kommune. Vi
mener det også derfor kan være hensiktsmessig med en felles planbeskrivelse
for å se helheten i tiltaket.

17.Forhold til andre lovverk
Planen berører arealer innenfor Markagrensa som behandles etter Markaloven.
Det må 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 Fylkesmannen, herunder Fylkesmannen i Akershus.
Det følger vedlagt søknad for igangsettelse av planitiativ til fylkesmannen for å
få tillatelse til oppstart, slik at fylkesmannen kan gi føringer til planarbeidet i en
tidlig fase for å ivareta markalovens formål, og for å sikre at det ikke igangsettes
arbeid med reguleringsplaner som ikke vil bli stadfestet av departementet når
de er vedtatt av kommunen. Det bes om at kommunen oversender søknaden til
fylkesmannen slik at planarbeidet kan igangsettes.

Med vennlig hilsen

COWI Norge As, v/ Sigrid Elise Fossan, By- og regionsplanlegger og Tanja Båst
Mork, Arealplanlegger.
Tlf. 418 52 444 og e-post sifo@cowi.com
COWI AS
Nedre Strandgate 3
3015 Drammen
Norge
Baneveien 32B
3612 Kongsberg
Norge
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Vedlegg: Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid etter markaloven
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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SØKNAD OM OPPSTART AV
REGULERINGSPLANARBEID ETTER MARKALOVEN
På vegne av Flateby vannverk søkes det om tillatelse til å igangsette arbeidet
med reguleringsplan for område beliggende innenfor markagrensa, jf.
Markaloven §6. Flateby vannverk ønsker å igangsette planarbeider for
reguleringsplan for ny vannledning i Rælingen og Enebakk kommune.
Bakgrunn for søknaden
Formålet med planen er å tilrettelegge for anlegging av 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 ønsker Flateby
Vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, og i
tillegg gi tilskuddsvann for å sikre at kapasiteten til vannverket vil møte
befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 årene.
Figur 1 Planlagt ledningstrase.
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Figur 2 Tiltaket vil legge til rette for fremtidig robust vannforsyning til Flateby ved å ha
tosidig forsyning.

Figur 3 Kart med Markagrensa markert, kilde: GeoNorge
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Tiltakets omfang og utførelse
Planområdet er lagt opp til en bredde på 15 meter langs traseen for å sikre
tilstrekkelig areal under anleggsfasen. Ledningen skal grøftes på land med en
gravmaskin, som plasseres på tømmerstokker i bløte områder. Det vil trenges
belastningslodd på 105 kg/stk eller 180 kg/stk på ledningen i myrområdene.
Disse vil transporteres med traktor med henger eller tilsvarende. Det vil
benyttes to gravemaskiner for arbeidet. En gravemaskin vil grave grøften, og
en gravemaskin vil legge ledningen i grøften, fylle igjen og montere med
betonglodd der det er nødvendig. Tappere og luftere plasseres når trassens
lengdeprofil er kjent. Det vil trenges elektromuffer, sveisemaskin og
strømaggregat. Avsluttende arbeid vil omfatte opprydding, finpussing av
overflater og oppfylling av ledning, desinfisering og trykkprøving. For
strekningen som går i sjø vil ledningen ligge med lodd direkte på sjøbunnen i
Nordbysjøen. Arbeidet vil i stor grad utføres vinterstid for å minimere
påvirkningen på naturmiljøet og bedre fremkommelighet. Tiltaket vil ikke
medføre endringer av eksisterende terreng, og detaljer rundt gjennomføringen
av anleggsfasen vil utformes i dialog med fylkesmannen underveis i
planarbeidet.
Forholdet til forskrift om vern av Østmarka naturvernområde
Tiltaket går utenfor grensen for Østmarka naturvernområde.

Drikkevannskilder
Gjeddevann benyttes som råvannskilde for Flateby vannverk med inntaket
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 er noen hytter som
henter vann fra Gjeddevann.
Gjeddevannet er klausulert som drikkevannskilde og anleggsarbeidet vil ta
hensyn til dette.
Det er sendt en henvendelse til Rælingen kommune vedr. eventuelle
restriksjoner for bruk av Nordbysjøen. Nordbysjøen er klausulert som
drikkevannskilde for Nordbysjøen vannverk tilhørende NRV og
anleggsarbeidet må ta hensyn til det.
Spesielle forhold i planarbeidet
Det vil i reguleringsplanarbeidet gjøres en grundig vurdering av om metoden
for gjennomføring av anleggsfasen vil kunne forringe verneverdiene av
skogsområdet. Det legges opp til en tett dialog med fylkesmannen i
planarbeidet.
I planarbeidet vil det vurderes virkningene for øvrig friluftsliv,
naturopplevelse og idrett, samt for landskap og naturmiljø, og eventuelle
kulturmiljø.
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Planarbeidet vil utarbeides med fokus på at tiltaket vil medføre minst mulig
inngrep med minimalt med terrenginngrep og sårdannelse i landskapsbildet.
Det vil spesielt sees på nærheten til verneområdet Østmarka naturvernområde.

Med vennlig hilsen
COWI Norge As, v/ Sigrid Elise Fossan, By- og regionsplanlegger og Tanja Båst
Mork, Arealplanlegger.
Tlf. 418 52 444 og e-post sifo@cowi.com
COWI AS
Nedre Strandgate 3
3015 Drammen
Norge
Baneveien 32B
3612 Kongsberg
Norge
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