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Utskrift au

Rettsbok

Ytre Follo herredsrett

År 1963 den 4. september ble rett holdt på sorenskriverkontoret i Dr/bak.

Rettens formann: sorenskriver Dagfinn Dekke, Drøbak.

Skjgnnsmenn: gårdbruker Carl Granerud, Nesodden,

gårdbruker Rolf Tomter, Frogn,

gårdbruker Asbjø- Holt, Frogn,

kontorsjef Henrik Theiste, Nesodden,

linjeformann Arne Kristiansen, Nesodden, varamann.

Sak nr. B-3L/L962.

SaksPker: Oppegård kommune.
Prosessfullmektig: h.r.advokat Anton Ross, Rådhusgt. 17, Oslo.

Sakspkt: div. grunneiere og rettighetshavere i Gjersjgern nedslagsfelt innen Oppegård, Ski
og Ås kommuner i h.h.t. særlig fortegnelse, inntatt som vedlegg.

Prosessfullmektiger: I) h.r.advokat Georg Lous, Oslo.

2) h.r.advokat Per Faye-Lund, Oslo

3) h.r.advokat Alf Sa-xlund, Oslo.

4) o.r.sakfprer Ivar S. Svensen, Oslo.

5) h.r.advokat Alf Anonsen, Oslo.

6) o.r.sakflrer Tormod Kandahl, Ski.
7) o.r.sakfprer Birger Olafsen, Oslo.

B) h.r.advokat Reidar Dahl, Oslo.

9) h.r.advokat Arne Eftestfll, Oslo.

10) o.r.sak{grer frivind Hardeng, Oslo.

Il) o.r.sak{prer Åsmund Espeland, Oslo.

12) o.r.sakfprer Torleiv Midgaard, Ski.

Alle for sakspkte (takstnummere) slik det {remgår av fortegnelsen inntatt som vedlegg.

Ingen av partene var varslet eller til stede.

Etter rådslagning og stemmegivning for lukte dprer av$emlet retten slikt

for
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SK n:
Ved begjæring av 3I. august 1962 innkommet til retten den 2. oktober s.å. har Oppegård

kommune v,/sin prosessfullmektig h.r.advokat Anton Ross, Oslo, begjært ekspropriasjonsskjpnn i
anledning av at kommunen ved Kgl. res. av 29. iuni 1962 i medhold av vassdragsloven av 15.

mars 1940 $ 17 har fått tillatelse til å ekspropriere n/dvendig vann m.v. for anlegg av vannverk
med inntak i Gjersjpen og tillatelse i medhold .rv samme lovs $ 18 til å pålegge visse eiendoms'
byrder. Retten skal senere komme tilbake til den kgl.res.

Da skjpnnet ville komme til å berlre eiendommer innenfor flere domssogn har Justisdepar-
tementet den 21. sep,tembr 1962 skrevet slik til Fylkesmamen i Oslo og Akershus:

<<Skjpnn uedr. Gjersjpen som uannkilde.
I anledning av et direkte irurkommet brev av 15. september d.å. fra h.r.advokat Anton Ross.

Oslo, har Justisdepartementet i medhold av domstollovens $ 20 oppnevnt sorenskriveren i
Ytre Follo til uten hinder av jurisdiksjonsgrensene å sltyre ovennevnte skjpnn. Det er opplyst
at skj/nnet vil berøre Oslo domssogn samt Indre Follo og Ytre Follo sorenskriverembeter.
I medhold av skjpnnsprosesslovens $ f 5 bestemmes at samme skjpnnsmenn skal gjlre tjene'
ste under hele skjpnnet. Skjlnnsmennene blir å oppne\ine av skj/nnsbestyreren, dersom del
ikke treffes annen bestemmelse.>>

Med brev av 15. september 1962 har kommunens prosessfullmektig gjort gjeldende at da

Ski og Ås kommuner i sin tid protesterte sterkt mot at Oppegård kommune skulle få ekspropria-
sjonstillatelsen, må han begjære at skjpnnsrnenuene i saken ikke tas fra Ski eller Ås og heller'
ikke fra Oppegård. Skjpnnet vil berpre {oruten eiendom innen Oslo domsogn, eiendommer innen
alle disse nevnte 3 kommuner.

Retten beslulttet 22. januar 1963 å oppnevne skjpnnsmenn i medhold av skjpnnsprosesslovens

$ 14 og bestemte at det som skjpnnsmenn ville bli oppnevnt menn hjemmehprende i Frogn og

Nesodden. Skjpnnsmennene er samtidig oppnevnt og delt er senere besluttet at også den oppnevn'
te varamann skulle fplge skjpnnsrettens forhandlinger og befaringer.

Varamannen har også {ulgt skjlnnsrettens rådslagninger. Da skjpnnsmannen Henrik Theiste
hadde sykdomsforfall under be{aringen den I0. mai har varamannen istedenfor ham deltatt i
alie avgjprelser vedkommende de eiendommer som ble be{art og som det ble forhandlet om den-

ne dag.
I begjæringen er oppgitt 89 sakgkte som eiere av 106 eiendommer i Oslo, Oppegård, Ski og

Ås. Med brev av 23. juli L962 har imidlertid departementet for Industri- og håndverk i medhold
av Vassdragslovens $ 130 pkt. 4 tillatt å stevne til skjpnn i henhold til de gitte tillatelser på den

måte som er foreskrevet for visse almeningssaker i lov av 9. juli 1851, idet de grunneiere og

rettighetshavere som er kjent er forutsatt stevnet på vanlig måte. Det er i henhold til dette den

3. januar 1963 u'tferdiget almannastevning og denne er med rettens innkalling av 4/L 1963 kunn'
gjort ved innrykking i Norsk Lysingsblad, @stlandets Blad og Akershus Amtstidende og ved opp-

slag på sorenskriverkontorene i Ski og Drpbak, på de {aste rerttssteder for Oppegård, Ski og Ås,

og lensmannskontorene i Oppegård, Ski og Ås, på bevertningsstedene Tyrigrava i Oppegård og

Ringnes i Ås, og på jernbanestasjonene Myrvoli og Oppegård.
I henhold til almannastevningen har det rneldt seg ytterligere 92 sakspkte som eiere av 117

eiendommer i Oppegård, Ski og Ås. Med skriveise til retten av 13. april 1963 har sakspkerens
prosessfullmektig gitt endel rettelser til oppgaven over de sakspkte og det har under be{aringene
vist seg at endel flere eiendommer enn man opprirurelig regnet med vil bli berlrt av ekspropria'
sjonen. Retten har regnet disse varslet ved almannastevningen. Overfor den som ikke har møtt er

skjpnnet fremmet etter skj/nnsprosesslovens $ 23 s. l.

Ved den flr nevnte kgl. res. av 29. juni 1962 er bestemt:
1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 $ 17 tillates Oppegård kommune å

ekspropriere nldvendig vann, grunn og rettigheter for anlegg av vannverk med iru.-tak i
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Gjersjgen, i det vesentlige i samsvar med spknad av 16. mars 1956 og dermed {remlagt
plan, jfr. brev fra h.r.advokat Ross av 11. mai 1956. Vannuttaket begrenses oppad til
8000 m3/dflgn som gjennomsnitt.

2. I medhold av samme lovs $ lB tillates Oppegård kommune å pålegge eiendomsbyrder for
å hindre at vannet blir forurenset, i samsvar med {orslag inntatt i Industridepartementets
tilråding av 29. juni 1962.

3. Tillatelsene gis på de vilkår og under de forutsetninger som er inntatt i ovennevnte til-
råding.

Den kgl.res. er meddelt kommunen ved h.r. advokat Ross med brev av 23. juli 1962 fra Det

kgl. departement for Industri- og Håndverk. Det heter her bl. a.:
<<De eiendomsbyrder som er tillatt pålagt er fplgende:
l. Forbud mot ny bebyggelse nærmere Gjersjpen enn 100 meter uien etter helserådets tilla'

telse i hvert enkelt tilfelle.
2. Forbud mot bruk av husdyrgjpdsel nærmere Gjerslen og tillppene enn 50 meter.

3. Uten særskilt tillatelse av helserådet tillates ikke ny bebyggelse i Gjersjpens nedbprsfelt
uten at kloakkavlgpet {ra bebyggeisen ledes til offentlig kloakk som ledes ut av nedbprs-

feltet.
4. Alle prive,ter i nedbprsfeltet som ikke er w.c. med avlpp til offentlig kloakk rnå innrettes

som bpttesystem med tette stlpte kummer.
Tpmming av privetene forutse,ttes å skje ved offentlig renovasjon. Helsemyndighetene

kan godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

5. Kloakker som ikke på rimelig måte kan tiiknyttes offentlig kloakk skal enten fpres ut

av nedbprsfel'tet elier dreneres i grunnen for så vidt helsemyndighetene tillater det.

6. Anlegg av campingplasser ved Gjersjøen er forbudt.
7. Anlegg av nye bensinstasjoner og parkeringsplasser langs riksveg I ved Gjersjpen er

forbudt.
Tiltak for bedring av spoftsfisket i Gjersjf,ener forbudt.
Bading i GjersjPen er forbudt.
Forbuå mot å avholde sportsstevner av enhver art på Gjersjpen uten tillatelse av helse-

rådet i hvert enkelt tilfelle.
De oppstilte vilkår er sålydende:
f. Når 2O år er gått fra tillatelsens meddelelse plikter Oppegård kommune til enhver tid å

innstille vannuttaket fra Gjersjlen med 5 års varsel, dersom departementet finner grunn

til å gi pålegg om det av hensyn tilGjersjlens benyttelse som friluftsareal, og det finner
at dei på teknisk og lkonomisk forsvarlig måte kan skaffes tilstrekkelig vann på annen

måte.
2. Oppegård kommune plikter å innstailere v^.nnmåler dersom departementet finner grunn

til å gi pålegg orn dette.
3. Det hvor anlågget måtte berpre of{entlig vei og jernbane, skal arbeidet utflres etter

henholdsvis Statens veivesen og Norges Statsbaners bestemmelse.

4. Erstatning for skader og ulemper ved senere vedlikeholdsarbeider blir for hver gang,

om nldvendig å fastsette ved rettslig skjpnn på vannverkets bekostning.
Det er forutsatt at vannverkets inntak anordnes på dypt vann, jfr. det som er uttalt herom

i rappor.ten fra Norsk Institutt {or Vannforsking sitert i den vedlagte tilråding side IB. Det

11. 1riJ"r" forutsatt at Gjersjpens frigjpring for kloakkutslipp vil kunne være gjennomført

innen rimelig tid, pkonomiske og tekniske forhold tatt i betraknring. Departementert forbe-

holder seg adgang til å forlange opplyst av Oppegård kommune hvordan utformingen og

gjennomffrittg"tr uu kloakkplanene stiller seg til enhver tid, og vil, dersom det finner at den

"Lrntt" 
forutsetning ikke kan anses oppfyit, ta opp sp/rsmålet orn å tilbakekalle tillateisen

til å ta vann fra 
-Gjersjpen, 

eventuelt oppstilie vilkår med henblikk på å oppnå at kloakk'
urslipping til Gjersjpen blir brakt til opphpr, jfr. det som er fremholdt i tilrådingen s. 50.

Man viser ellers til tilrådingen.>>
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Den i skrivelsen nevnte tilråding er fremlagt under skjlnnet og retten vil senere komme til-
bake til endel opplysninger fra denne.

I begjæringen av 31. august l962heter det at Oppegård kommune regner med at dens vann-
uttak av Gjersjgen i mange år fremover vil bli såvidt beskjedent i forhold til Gjersjpens vann-
masser 

- uttak 2B0O m3 svarer således til Gjersj/ens lverste millimeter 
- at den ikke har

funnet det nldvendig for tiden å s/ke etablert noen ny eher ervervet noen foreliggende regu-
leringsrett for innsjpen. I almannastevningen er imidlertid nevnt at kommunen rrndeJ. ,rou"-f,"1.
L962 har slkt Industridepartementet om tillatelse til å erverve ved ekspropriasjon de rettigheter
til å ha dam (ved Gjersjp bro) og til å demme opp Gjersjpen som i dag iittigg"t fru Lilly Hal-
lager Knudssln som eier av Hvitebjgrn bruksområde, gnr. 48 bnr. 33 i bppegård. Med prorur-
skrift av IB. april 1963 innkommet til retten ,Jen 22. april eller dagen før s-kjø;nsforhandlingene
som berammet skulle ta til, meddeler kommunens prosessfullmektig at kommunen ved skrivelse
av B. april 1953 fra departementet for Industri- og håndverk har meddelt at ekspropriasjonstil-
latelsen gitt ved den kgl. res. av 29. juni 1962 i henhold til bemyndigelse gitt u"d kgi.r"r. av 15.
mai 1959 utvides til å omfatte eksisterende danianlegg i Gjersjpen med tilhgrende oppdemnings-
rett, oppgitt til ca. 2meter,jfr. slknad av 7. november 7962 med bilag. I skrivelsen er gitt visse
tilleggsvilkår. Den nevnte tillatelse ble fremlagt og lest opp under skjfnnsforhandlingenes {firste
mlte den 23. april 1953.

Det omhandlede prosesskrift av lB. april 1963 med utvidelsen av ekspropriasjonen har ikke
kunnet forkynnes for de saksflkre, og under skjrannsforhandlingene den24-. aprit bie partene enig
om at skjpnnet kunne fremmes som berammet som klausuleringsskjpnn for de temaer som om-
handles i Industridepar.tementets brev av 23. jili1962, mens skjgnnet forsåvidt angår den i pro-
sesskriftet av lB. april 1963 I pkt. 4 omhandlede rett til ekspropriasjon uv de-rrirrgsrett m. v"
kunne utsettes til fortsettelse siste halvdel av oktober. Forutseiningen ior dette u", ui det under
forhandlingene i fprste omgang ikke ble tatt opp splrsmål om erstatning for retten til vannut-
tak og regulering. Det er senere under forhandlingene oppnådd enighet orn at også splrsrnålet
om erstatning for det i Industridepartementets brev av 23. juli 1962 blandt eiendomsbyrdene
pkt. B nevnte forbud mot tiltak for bedring av sportsfisket i Gjersjpen, også skal mest hånsikts
messig lunne. taes opp under skj6nnets behandling av ekspropriasjonstillatelsen for demnings-
og reguleringsrettighetene. Videre har det vært enighet om at grensene for de områder langs
Gjersjpen som skal klausuleres i henhold til de nevnte eiendomsbyrder pkt. I og 2 jhr. skjgnns-
forutsetningene som retten skal komme tilbake til. skal regnes fra ijersjpens strand uåd 

"tt 
igyd*

kote 40 og at alle spØrsmål om ekspropriasjonens virkning for mulige deler av eiendommene langs
Gjersjpen som måtte ligge under kote 40, ble utsatt til skj6nnsr"ettens behandling av demnings-
og reguleringsretten. I henhold til dette har retten etter skjpnnsprosesslovens $ Z2 jfr. $ 98 åg
$ I5O bestemt at det skal finne sted særskilt forhandling im erstatningen fo. de itt"gr"p *Å
måtte f6lge av den kgl. res. av 29. juni 1962 med de i skrivelsen av 23. juli 1962 giie blstem.
melser med unntak som fplger av det ovennevnte (klausuleringsskjpnnet) og har etår gjennom-
{prt befaring og forhandling om disse splrsmål besluttet saken forsåvidt oppt"tt til skj6nn idet
splrsmål om erstatning for demningsrett, regulering, derunder splrsmål om ekspropriasjonens
virkning fra arealet opp til kote 40 og om ekspropriasjonens virkning for fisket, utståi til senere
forhandling og avgj6relse.

A Iminnelige S k j pnn sl orut setniruger

Eksproprian ens alminnelige forutsetningcr for ekspropriasjonsskjpnnet i henhold til gitte til-
latelser er fremlagt med begjæring av 1. august 7962 og i utvidet og omarbeidet form *""d pro-
sesskrift av IB. april 1963 fremlagt ved sfipnnsforhandlingenes bågynnelse den 23. ,.-. Ett",
inngående drgftelser under forhandlingene er forutsetningene videre Lmarbeidet og der er også
under befaringene og de videre forhandlinger gitt endel erklæringer som delvis har karakteien
av endringer i alminnelige forutsetninger og deivis av spesielle fonttsetninger for de enkelte eien-
dommer-_ De endelige almirurelige skjpnnsforutsetningei slik de er fremtagt den 27. mai 1968
lyder slik:
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I.

A.

B.

c.

Skipm,ets tema. og ontføng.
I medhold av de ovennevnte tillatelser vil bli ekspropriert:
Rett til å urta vann av Gjersjpen inntil 8000 m3 /døgn som gjennomsnitt, tilsvarende et års-
forbruk på 3 millioner m3. Inntak vil skje på 30 meters dyp rett ned (vest) for Stangeåsens
hpyeste punkt. I pumpehuset ved Gjersj6ens pstre strand innenfor vanninntaket vil bli innstal-
lert en vannmåler fra starten av vannverket. Vannuttaket vil begynne såsnart de teknisk,:
anlegg er ferdig til å tas i bruk.
Rett til å overta og benytte den dam med damfesterett og tilknyttet demningsrett som hittil
har tilligget og vært utøvet av Ljansbruket og som de senere år har tiliigget og vært utøvet
av eieren av Hvitebjprn Bruksområde, gnr. 48 bnr. 33 i Oppegård, fru Lily Hallager Knuds-
SøN.

Rett til fplgende inngrep for de tekniske arbeider for det sentrale vannverksanlegg og til er-
verv av
a) rett til å legge en trekai ved Gjersjpens vestside ved Mossevegen av hensyn til anleggs-

transport over innsjpen.
b) rett til å erverve til eiendom ca. I mål grunn - avmerket i terrenget 

- for anlegg av
pumpestasjon.

c) rett til å anlegge tunnel gjennom vedkommende eiendommer ved å ta ut inntil ca 1000 m3
fast masse.

d) rett til å bygge <<anleggsvei>> inntil 50 meter slrover ogf eller nordover fra tunnelåpning
Iangs GjersjØens strand for uttranspolt og tipping av de uttatte fyllmasser ned i Gjersj6en.

e) rett til nær Gjersj6ens strand og tunnelåpningen å ha anleggsbrakke og opplag for red-
skaper og materiale, rett t-il tilsvarende anvendels€ av gmnnen oppe på flaten og til opp-
lagerplass for rlr og kjpretfyer. De omrlrder som skal tai i bruk tit dirr" {ormål vl nti
nærmere avmerket i terrenget.

f) rett til å ha sti og tretrapp langs (over) tunneltraseen for kommunikasjon mellom pumpe-
stasjon og nedstigningstårn (sjakt).

g) rett til å erverve til eiendom ca. 500 m2 - avmerket i terrenget 
- for anlegg av ned-

stigningssjakt.
h) rett til anlegg av ca. 250 meter grpft fra topp nedstigningssjakt opp til utjevningsbassen-

get på Stangeåsen, hvorav ca. 5O meter går i tunnel (massene går her til veiarbeidet).
i) rett til å anlegge og fremtidig ha liggende oppe på rlrtraseet mellom Bjprnemyrveien og

nedstigningssjakten en vei av hensyn til anleggsarbeid,ene og det fremtidige tilsyn og ved-
likehold.

j) retttil LIgre frem nordover fra Flåtestads gruruI langs vankanten av Gjersjlens lstre
strand til pumpestasjonen en IO kV. hø.vspentledning.

k) rett til senere vedlikehold av tunnel og grgf,ter og rett til å tgre frem nldvendig anleggs-
materiell og redskap for slike arbeider.

Rettighetene under b og g erverves for alltiti. Rettighetene under c, d, h, i, j og k erverves en
gang for aile, og rettighetene under a, e og f erverves bare for anleggstiden, ca.2 å,r.
Anleggsarbeidene forutsettes igangsatt så snart som mulig og fremmes kontinuerlig etter en
fornuftig arbeidsplan så snart de ytre forhold tillater det.
Erstatning for skader og ulemper ved anleggsarbeidet og skader og ulemper ved senere vedli-
keholdsarbeider blir om npdvendig å fastsette ved rettslig 

"kjønt 
på vannverkets bekostning.

D. Rett til å pålegge fplgende eiendomsbyrder'
l. Forbud mot ny bebyggelse nænnere Gjersjgen enn 100 meter uten etter helserådets til-

latelse i hvert enkelt tilfelle. Forbudet er ikke til hinder for mindre tilbygging eller om-
byggt.tg som ikke endrer bebyggelsens karakter og for gjenoppbygging etter brann.

2. Forbud mot bruk av gjpdsei fra husdvr og mennesker nærmere Gjersjpens strand enn
5O meter, samt nærmere fplgende tillpp enn 50 meter:

Langs Kantorbekken I0O meter opp fra stranden,
langs Greverudbekken opp til jernbanefyllingen og ikke videre nord- elier østover,
langs Tussebekken opp til Tussetjern,


