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Kommunen ved Trygve Rognstad startet møtet med å presentere bakgrunnen for prosjektet. 
Presentasjonen er vedlagt dette referatet. 

Etter presentasjon ble det gitt rom for å stille spørsmål (Gjengitt under): 

Hvorfor legges reguleringsplan på 113/1? 
Ikke behov for å berøre 113/1. Det er normalt å inkludere et noe større areal i planforslag 
enn faktisk behov. Det vil være aktuelt å regulere noe område for anleggsvirksomhet i 
byggeperioden, men dette kan gjennomføres innenfor 113/2. Øvrig areal vil da bli regulert 
for landbruksformål som i dag.  

Hva menes med utsagnet om at 10 mål gir flere muligheter? 
Hele anlegget skal ligge innpå 113/2. Byggeformålet vil ligge innenfor tomtegrensen mot 
113/1. Anlegget er ikke større enn tidligere opplyst. Mulighetene innebærer rom for 
anleggsvirksomhet i byggeperioden som vil være aktuelt for 113/2.  

Bruke 113/1 som anleggsplass og rive uthuset på tomegrensen? 
Forespørsel om det var aktuelt å leie ut jorde for anleggsformål og tilbud om å rive uthus. 
Kommunen har etter tilbakemelding fra grunneier 113/1 gitt skriftlig tilbakemelding på at 
uthuset kan bestå og at det prosjektet kan realiseres uten at 113/1 blir benyttet som 
anleggsplass. 

Når er forventet oppstart? 
Regulering er forventet å ta ca ett år. Prosjektering gjennomføres parallelt. Oppstart vil 
tidligst være sen høst 2023, men kan også bli senere. 
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Hvordan håndteres avløpsvannet fra det nye renseanlegget? 
Det vil bli etablert egen avløpsledning til Solberg hvor det kobles til eksisterende offentlig 
anlegg.  

 
Kan det bli gitt pålegg om tilkobling til offentlig avløp? 

Dette kan bli aktuelt, men ikke tatt stilling til per nå. 
 

Hva er de forventede økte kostnadene knyttet til strøm? 
Som gjennomgått i presentasjon vil det være en økning på ca 70.000 kwh per år i forhold til i 
dag som gir en anslått kostnad på 100.000-150.000 per år. Annen prosessteknikk kunne 
redusert prosessvann som sendes tilbake til Randsfjorden, men dette ville krevd ekstra 
stilling for oppfølging av personell. Dette ville vært en mer kostbar løsning. 

 
Hva menes med frivillighet knyttet til naboer som opplever etableringen som tvang? 

Søknad om å søke frivillig avståelse er avklart politisk. Alternativet ville vært regulering og 
ekspropriasjon. Det er selger av tomt som vil bli gitt kompensasjon. 
 

Hvilke vurderinger har kommunen gjennomført med tanke på at området er et utvalgt 
kulturlandskap, ref kommunens forvaltningsplan? 

Kulturmyndig vil komme med innspill knyttet til dette, men kulturlandskapet er ikke et 
statisk landskap. Prosjektet opplever at dette er en tilpasning som vil være innenfor. VBA er 
en samfunnskritisk funksjon. Uten rent vann vil vi ha store utfordringer i kommunen. 
  

Er det vurdert andre alternativer? 
Vurderte alternativer er vist i presentasjon. Plassering utenfor rødmerket område i 
presentasjon vil føre til økte etableringskostnader som etablering av ny inntaksledning, 
pumpestasjon og infrastruktur. Dette dekkes i sin helhet dekkes av gebyrer.  

 
Vil dagens pumpestasjon måtte byttes ut senere? 

Dagens anlegg har pumper med løftekapasitet på 180m. Pumper vedlikeholdes og skiftes 
jevnlig. Det legges til grunn gjenbruk av bygningsmassen og inntaksledning. En evt 
oppgradering må skje etter nytt anlegg er etabler i Lunner. Ikke mulighet for dette nå da 
kommunen er avhengig av at vanninntaket leverer vann. En oppgradering vil være avhengig 
av befolkningsøkning. Vanskelig å spå. 

  
Steinringen på Bilden har mange besøkende i løpet av sommersesongen. Det er flere gravhauger i 
området. Hvordan vil dette bli påvirket av støy?  

Kommunen opplever ikke dette som noen utfordring. Dette handler om hvordan anlegget 
blir bygget. Det er andre steder etablert vannbehandlingsanlegg inntil bebyggelse med mer 
uten at dette har skapt utfordringer. 
  

Det er presentert ulike tall for hva anlegget skal produsere. Hva er riktig? 
Tidligere kommunisert at anlegget skal dimensjoneres for 80 l/s. Dette er nå justert ned til 
77 l/s. Røranlegg og bygningsmassen dimensjoneres for dette for en eventuell fremtidig 
befolkningsvekst. Dersom Grøa Vannbehandlingsanlegg skulle stoppe nå vil dette medføre 
en forventet produksjon på ca 53 l/s. Normal produksjon er forventet å ligge på 25 l/s. 

 
Vil det være behov for ytterligere utvidelser senere? 

En utvidelse vil være avhengig av en vesentlig befolkningsøkning. Bygg og rør dimensjoneres 
for et estimert folketall i 2070.  



Er alle grunneiere innenfor rødt område spurt og er det områder utenfor utvalgt kulturlandskap? 
Kommunen har vært i dialog med de to naboene ved fjorden som har meldt at de ikke 
ønsker å avstå grunn. Ut over dette er det er et par grunneiere som ikke er spurt. Dette 
skyldes delvis at området ligger under marin grense og at jordkvaliteten er av meget god 
kvalitet. Bedre kvalitet på jorden ved Randsfjorden enn ved aktuelt område på 113/2. Dette 
er en avveining. Kommunen tar kontakt med aktuelle grunneiere her. 

Hvor skal det nydyrkes? 
Ikke avklart, men det er areal inne på 113/2 som per nå ikke er dyrket. Kommunen er i dialog 
med grunneier vedrørende dette. 

Hvorfor ikke behov for konsekvensutredning når det er et utvalgt kulturlandskap? 
Konsekvensutredning er et formelt begrep med egen veiligning for hvilke tiltak som skal 
inkluderes. Planmyndighet i kommunen har varslet at prosjektet ikke er pliktig for 
konsekvensutredning. Konsekvensene skal likevel beskrives i planprogrammet. 

Vil en turbin plasseres ved vannbehandlingsanlegget? 
En eventuell turbin vil bli plassert ved inntaket ved fjorden for å utnytte energien fra fall av 
vannet som slippes tilbake. Det er ikke besluttet om slik løsning skal leveres. 

Hvordan finansieres prosjektet? 
Kommunen må ta opp lån for å realisere prosjektet og lånet nedbetales i sin helhet av økte 
gebyrer. Når lånet er nedbetalt vil kostandene være begrenset til driftskostnader. Dette 
styres av selvkostprinsippet. Gebyrene sette ut fra faktiske utgifter og kommunen har ikke 
anledning til å ha fortjeneste på dette. 

Torstein Gihle 
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