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Uttalelse på melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka 

Vi viser til melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka.  

NVE har sett gjennom meldingen for det foreslåtte verneområdet med tanke på energi- og 

vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske 

målestasjoner m.m. I det foreslåtte verneområdet finnes det nettanlegg, flere magasiner og dammer, 

samt en hydrologisk målestasjon. Vedlagt ligger det et utklipp av området fra NVE Atlas med 

forklaringer. 

 Det ligger nett i og inntil verneområdet. Vi ber derfor om at standardbestemmelsene for nett 

inkluderes i verneforskriften. 

 Elvia AS og Norgesnett AS har områdekonsesjon i det foreslåtte verneområdet. Vi registrerer at 

Norgesnett er på mottakerlisten. Tilsvarende ber NVE om at Elvia inkluderes i listen. Vi er også 

positive til at Statnett SF er på høringslisten.  

 Det er flere magasiner og dammer i og inntil området som brukes til blant annet vannforsyning, 

flomdemping og rekreasjon. Vi ber derfor om at Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Oslo 

kommune bymiljøetaten orienteres om verneforslaget.   

 Det ligger en hydrologisk målestasjon i området som eies og driftes av Bane NOR. Vi har 

kontaktet Bane NOR, og ber de uttale seg om hvorvidt et vern vil være til hinder.   

Nettanlegg 

Som følge av at det finnes nettanlegg i det foreslåtte verneområdet må forskriften inkludere 

standardbestemmelsene for nett.   

Dette er et verneområdet hvor det finnes transmisjonsnett i og inntil området. Ved Ellingsrud nær 

vernegrensen ligger transmisjonslinjen S 300 Røykås-Ulven. Tilsvarende ligger transmisjonslinjen 

L0735 Frogner-Follo nær vernegrensen, og krysser området øst for Klemetsrud. Nord for Fjell har 

Statnett SF transmisjonslinjen L0451 Røykås-Tegneby. NVE forutsetter at Statnett SF uttaler seg om 

hvorvidt standardbestemmelsene dekker deres behov for de tre transmisjonslinjene.  
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NVE gjør oppmerksom på at Elvia AS og Norgesnett AS har områdekonsesjon i det foreslåtte 

verneområdet. Elvia har regionalnett nært vernegrensen i øst og nord for området. Tilsvarende ligger 

transformatorstasjonen XHAN på eller nært vernegrensen sør-øst for Klemetsrud. Norgesnett har en 

regionallinje nært vernegrensen ved Fjell. Begge områdekonsesjonærene har distribusjonsnett i det 

foreslåtte verneområdet. NVE har generelt ikke detaljert kjennskap til nettselskapenes planer for 

distribusjonsnettet. Vi forutsetter at Elvia og Norgesnett uttaler seg om eventuelle konflikter med egne 

anlegg og fremtidige planer.  

NVE registrerer at Statnett og Norgesnett er på høringslisten, og er positive til det. Tilsvarende ber vi 

om at Elvia blir lagt til.  

Magasiner og dammer 

NVE gjør fylkesmannen oppmerksom på at det finnes flere magasiner og dammer i området. 

Verneforslaget må ikke være til hinder for vedlikehold, tilsyn og eventuell oppgradering av dammene. 

Det må legges til rette for tilkomstmuligheter og rehablitering i verneforskriften.  

I verneområdet ligger Nøklevannet. Dette er et magasin med tilhørende dam som brukes til 

flomdemping, rekreasjon og vannforsyning. Magasinet Svatoren ligger sør i området, og driftes til 

vannforsyning. Den forelsåtte vernegrensen går langs magasinet Sør-Elvågen som brukes til 

vannforsyning. Tilhørende dam Langvannet ligger innenfor verneområdet. Sør i området ligger 

vernegrensen nært magasinet Bindingsvannet. Bindingsvannet blir brukt til flomdempning og 

vannforsyning. Magasinene Mosjøen og Raudsjøen med tilhørende dammer ligger sør-øst i området og 

driftes til rekreasjon. Vernegrensen mot Lørenskog ligger nær Elvåga nedre, som driftes til rekreasjon. 

Det ligger en dam ved Lutvannet. For oss er dammens formål ukjent.  

Oslo kommune vann- og avløpsetaten har ansvaret for dammene Nøklevann, Lutvann og Langvannet. 

Tilsvarende er de ansvarlig for dammene som ligger i magasinene Elvåga nedre og Sør-Elvåga, som 

vernet grenser til. Oslo kommune bymiljøetaten er ansvarlig for dammene Svartoren, Mosjøen og 

Rausjø. NVE ber om at Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Oslo kommune bymiljøetaten 

orienteres om verneforslaget, slik at de kan uttale seg om nødvendige betingelser i verneforskriften.  

Hydrologisk målestasjon 

Vi gjør oppmerksom på at den hydroligsik målestasjonen 6.67.1 Østmarka 1 ligger i det forslåtte 

verneområdet ved Lutvann (se vedlagt utklipp fra NVE Atlas). Målestasjonen eies og driftes av Bane 

NOR. NVE mottar kun (sporadisk) måledata fra denne stasjonen og lagrer disse i vår hydrologiske 

database. Vi har vært i kontakt med Bane NOR, og gitt beskjed om at de selv må uttale seg til 

fylkesmannen innen 15.12.20.  

 

Med hilsen 

 

Ann Myhrer Østenby 

seksjonssjef 

Ingvild Alseth Fløtre 

førstesekretær 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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ELVIA AS 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN v/Christian Hillmann 

NORGESNETT AS 

Olje- og energidepartementet 

Oslo kommune - Bymiljøetaten 

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten v/Bjørn Petter Morstad 

STATNETT SF 
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