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langs Dalsbehken opp til et nedsatt merke ved den fprste store slette ca. 200 meter'
oppover fra bekkens utlpp.

Grensen fra Gjersjpen regnes {ra bredden på kote 40. Måtingen finner sted som plan.
måling.

3. Forbud mot ny bebyggelse i Gjersjpens nedbprsfelt. Dog skal slik bebyggelse være tillatt
såfremt kloakkavlppet for bebyggelsen ledes (eventuelt pumpes) til offentlig kloakk som
leder ut av nedbprsfeltet eller til slikt kloakksystem som omhandlet i nr. 5 siste punktum,
eller helserådet gir dispensasjon.
Forbudet er ikke til hinder for ombygging og tilbygging eller gjenoppbygging etter brann
når de helsemessige (hygieniske) forhold etter helserådøs skj6nn ikke forverres.
Forbudet er heller ikke til hinder for at det flres opp slike bolighus og driftsbygninger
som er nldvendig for jordbruket og skogbruket.

4. Alle priveter innen Gjersjgens nedbørsfelit som ikke er w.c. med avlpp til offentlig klo-
akk, erverver eksproprianiten rett til å innrette som bgttesystem med tette stlpte kummer.
Vedlikeholdet påhviler grunneieren. Utgifter til pkt vedlikehold samt erstatning for ver-
diforringelse ved overgang til bøttesvstem blir i mangel av minnelig overenskomst å av-
gjpre ved etterfplgend,e rettslig skjpnn som påstevnes av eksproprianten. Tlmming av
priveter i Oppegård skal skj,e ved offentiig renovasjon. Såfremt offerrtlig tlmming av
priveter ikke vil være innfprt for Gjersjpens nedbgrsfelt innen Ski og Ås kommuner fpr
vannuttak i h.h.t. ekspropriasjonstillatelsen av 29/6 L962 blir ivelksatt, vil ekspropri.
anten ha rett til il sf,rge for slik tflmming. Helsemyndighetene kan godkjenne unntak fra
bestemmelsene om o{fentlig renovasjon. W.C. hvis avlpp fpres i tette støpte tanker som
tlmmes utenfor nedbprsfeltet, behlver ikke å innrettes som bgttesystem når helserådet har
godkjent arrangementet.
Den nå eksisterende bebyggelse som har anndt system for avl6p fra W..C. skal ha anledning
å nytte det i foregående punktum beskrevne system når helserådet godkjenner det.

5. Kloakker som ikke allerede er tilknyttet of{enjtlig kloakk, erverver eksproprianten rett til å

slrge for blir tilknyttet slik eller til il {gr'e ut av nedblrsfeltet eller til å drenere i grunnen
for så vidt helsemyndighetene tillater det. Skader og ulemper ved slike omlegginger hol-
des utenfor skjlnnet og trlir i mangel av minnelig overenskomst å avgjgre ved etterf/l-
gende skjPnn.
Kloakkvann (jfr. Standard helseforskrifter) som fgres til ltette støpte tanker, som tlmmes
utenfor nedslagsfeltet behpver ikke å fpres til offentlig kloakkledning eller spredes i gmn-
nen når helserådet har godkjent arrangementdt.
Spillvarur (jfr. Standard helseforskrifter) kan fortsatt f6res ut i terrenget i d,e tilfeiler
hvor helserådet ikke har forbudt det. Spillvann fra enkelthusholdning som i dag fpres i
Gjersjpen kan fortsatt flres dit hvor helserådet ikke har forbudt det.
Avlpp fra bensinstasjoner regnes som avl6p fra verksteder etter de nevnte standard helse
forskrifter.
Bestemmelsene under dette nr. skal ikke være til hinder for at kommunale hovedkloakk-
systemer midlertidig må fpres til Cjersjgen eller for tilknytning til slike.

6. Anlegg og drift av campingplasser ved Gjersjpen er {orbudt innenfor byggeforbudsfeltet
elter post 1.

7. Anlegg av nye bensinstasjoner og parkeringsplasser langs nåværende riksvei I ved Gjer-
sjpen er forbudt fra 100 meter s/r for Ringnes til Gjersjp bro.

B. Tiltak for bedring av sportsfisket i Cjersjpen er forbudt, herunder all utsetting av sette-
fisk og yngel av fiskeslag som f. t. ikke finnes i Gjersjpen. Forbudet er ikke til hinder fo,..

utlvelse av sportsfiske eller salg av fiskekort.
9. Bading i Gjersjpen er forbudt.

10. Forbud mot å avholde sportsstevner: av enhver ailt på Gjersjpen uten tillatelse av helse-
rådet i hvert enkelt tilfelle.
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II. Andre forutsetninger:
I. Anlegget vil bli utfprrt hovedsakelig slik som angitt i spknaden og skjpnns;begjæringen,

dog slik at eksproprianten forbeholder seg adgang til å foreta de endringer som under
arbeidets gang måtte vise seg npdvendig eller fldkelig. Alle awikelser fra de beskrerne

planer skal bli forelagt de berlrte ekspropriater på forhånd og mulige ulemper og skader

som fplge av endringene blir å erstatte etter rdttslig skjønn.
2. De erstatninger som fastsettes av skj/nnet forrerites med 5 /o fua det tidspunkt inngre-

pene med grunneiernes samtykke måtte bli iverksatt, dog senest fra det ftidspunkt da skjgn-

net er blitt endelig.
Årlige erstatninger forfaller og utbetales forskuddsvis.

3. Erverv av rett til ledningsl4ring ut fra utjevningsbassenget på topprn av Stangeåsen ligger

ultenfor nærværende skjpnnssak.
ilt.

Ski1nrusforutsetninger for skipnnet i meilhold, aa d,en tillatelse sorn er gin aed skriuelse a'u B.

april 1963 uil bli fremlagt ueil de forutsatte senere skipnnsforhandlinger.

Under forhandlingene har det vært lagt stor vekt på splrsmålet om utbygging av kloakknet-

tet i området og de planer som foreligger om å lede bort de kloakkavlpp som i dag f/res til
Gjersjpen. Ko-muttåns prosessfullmektig har i denne forbindelse under forhandlingene og befal'
ingene avgitt erklæring om at skjpnnet kunne bygg" på at det hovedkloakksystem som Oppegård,

Ski og Ås kommuner planlegger å bygge fra Haugbro til Sjpdalssltrand vil være ferdig til å tas

i bruk innen utgang"tr uu 1968. Og videre erklær ing om at det vil bli {remmet plan orn en hoved-

kloakk for Oppegård fra Haugbro til området ved Odlo fabrikker (Laheim gnr. 44 bnr. 43).
Den forutsdttes ferdig samtidig med hovedkloakken fra Ski, Ås og Oppegård fra Haugbro over

Ringnes til Bundefjorden, d.v.s. innen utgangen av 1968. Til denne kloakk vil Greverudområ'
det kunne tilknyttes. Retten vil senere komme tilbake til forholdet med disse kloakker og til de

avgitte erklæringer.
Den i skjpnnsforutsetningene omhandlete kote 4O er etter fremlagt skrivelse av 22. mai 1963

fastsatt med utgangspunkt i N.G oppmålings triangelpunkt på Gjersjpbruåsen (sydvest for Gjer'
sjp Bro) hvor terrenget ved bolt i fjell er oppgitt til kote 80,50. Det er videre opplyst at damkro-

nen ligger på kote 39,640g at topp av bolt på en liten holme ved utl6pet på 6stre side av GjersjØ

Bro er kote 40,15. Kote 40 er avmerket med 3/4" gaLv. bolt i fjell på: nordpynten ved Ringnes

restaurant, odden hvor herredsdelet As/Oppegård går ut i Gjersj Pen, og Nøstvedtlandet rett
overfor Villa Løvli på Oppegård-siden.

Søknad om ekspropriasjonstillatelse i hen}old til vassdragslovens $$ 17 og 18 for anlegg

av vannverk med innfiak i Gjersjpen ble innsendt av Oppegård kommune 16. mars 1956. De

forberedende planer om å nytte Gjersjpen som drikkevannskilde for Oppegård er imidlertid eldre
og kan fpres tilbake til et herredsstyrevedtak av 22. mai L946.

Rdtten finner i denne forbindelse hensiklsrnessig å gi en mer alminnelig beskrivelse og karak-
teristikk av Gjersjgen og nedslagsfeltet basert på rettens egne iaktagelser under befaringen og

på de opplysninger som er gitt i Rapport O-59: Underspkelse og vurdering av Gjersjpen som

drikkevannskilde gitt av Norsk Institutt for vann{orskning juni 1959.
Gjersjpen ligger i et ca. 5 km. langt og på det bredeste 0,9 km bredt fjellbasseng med leng'

deretning i n.s.

av
Iør
rri.
fra

av-

av

har

Overflateareal
Vannvolum
Stprste dyp
Middeldyp

2,68 km2
6I,2 mill.ms
Øm.
23 m.

Vanninntaket skal etter planene plaseres i sjpens midtparti hvor også det dypeste område be'

finner seg og vil bli lagt på 30 meters dyp.
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Innsjpens sydlige avsnitt er en smal renne som vider seg ut i to grunne bukter hvor nedslags-
feltets viktigste elver munner ut. De grunne partier er særlig i den s.Ø. del, de såkalte Sloreneo

hvor 3 st/ne tilløp Dalsbekken, Tussebekken og Greverud-bekken renner ut, av betydelig ut-
strekning.

Det nordlige innsjpavsnitt utgjlr 2 bukter, 1 pstlig med innmunning av en elv og en vestlig hlor
osdt til utlppselven fra Gjersjpen er.

Gjersjpens nedslagsfelt er delvis oppgitt til 84 km2 delvis til 74,5 km'. Gjennomsnittsned-
bpren (målt i Ås) i året er793 millimeter og det gjennomsnittlige årlige tillpp til Gjersjpen er
ansatt til ca. 35 mill.m". Gjersjpen er idag oppdemmet i henhold til demnings- og reguleringsrettig-
heter som tilligger Hvitebjprn Bruksområde gnr. 48 bnr. 33 i Oppegård, og all avgrensning av
klausuleringsområdet er som tidligere nevnt basert på en strandlinje ved kote 40. Under befarin-
gen har denne ved en del punkter vært fastlagt i marken. Den lå da noe hgyere enn aktuell vann-
stand.

Det dyrkede areal i nedslagsfeltet utgjpr ca. 16 kmz og vasdraget som Gjersjgen er en del
av, er kloakkresipient for tettbebyggelser ved Kolbotn, Oppegård, Langhus, Ski og Nordby i Ås.
I hele nedslagsfeltet bor det (1959) lO 500 mennesker. Uten å ha helt eksakte tall å bygge på,
regner retten med at kloakk og spillvann fra ca. B00O idag fpres mer eller mindre direkte til
Gjersjpen eller til tillppene til denne. Det skjer bare for en mindre dels vedkommende gjemrorn
renseanlegg. Således passerer kloakkvannet fra 2000-2500 personer i Kolbotnområdet et rense'

anlegg ved Gjersjg Bro. Avlppet fra dette går i en utvidelse av Gjersjpen like ved utllpet og vil
i alm:innelighet ururtatt ved ugunstige forhold og fremherskende nordlig vind gjpre seg lite gjel-
dende sydover innsjpen.

Ski kommune har et renseanlegg for ca. 2000 personer ved Roås og fprer avlpp {ra dette til
Dalselven som renner ut i s.l vik av Gjersjpen. Alt annet kloakkavlgp til Gjersj/en glr urenset i
denne. Og det må også regnes med adskillig tilsig gjennom tilllpene fra gårdrsbruk m.v.

Vannet, i den spndre delen av Gjersjpen har som fplge av kloakkavlppene et betydelig innhold
av koliforme bakterier. Overflatesjiktet i Gjersjpen vil også i den isfrie årstid over hele
overflaten ha et betydelig innhold av koliforme bakterier. De unders/kelser som er foretatt har
imidlertid godtgjort at vannet i den midtre del på stprre dyp har til{redsstillende renhet.

Undersgkelsen fra Instituttet for Vannforskning summerer situasjonen opp slik:
<<Det område som dreneres til Gjersjpen har etter norske forhold relativt meget dyrket mark

(L9 %) og en relatiyt stor folkemengde (125 personer pr. km2). Begge disse forhold bidrar til
at Gjersjlen er ganske sterkt belastet med fomrensninger. Gjersjgen selv er en sltor innsjp i for-
hold til nedslagsfeltet og de gunstige dybdeforhold bidrar til at innsjpen kan tåle en sterk belast'
ning.

De forhold som belaster vannkvaliteten i Gjersjpen kan grupperes slik:
l. I sterke flomperioder fpres med tillppselvene og bekkene betydelige mengder med uorganisk

ntateriale, særlig leire. Disse partikler kan i korte tidsrom gj6re æg gjeldende i hele innsjllen,
men antakelig ikke slike mengder at det har avgjprende betydning for Gjersjpen som drikke-
vannskilde.

2. I kloakk. og annet avfallsvann tilfpres innsjøen organisk stoff .Deter ikke gjort noen nærmere
analyse av dette forhold, men ddt er ikke grunn til å annta at tilfprslen av slikt organisk ma'
teriale har særlig stor betydning for innsjpen. Med tillgpsbekken tilfpres også humusstoffer
sorn er med å gi innsjlen dens farge. Disse stoffer deltar lite i innsjØens sto{fkretsl/p og

har liten innJlytelse på de biologiske pros€sser.
3. Både fra dyrket mark og gjennom kloakkavlgp tilflres innsjpen betydelige mengder ruerings-

salter. Saltene fiØrertll en rikplantevekst, dels litoralvegetasjon som er av særlig kvantitet
ved Dalselvens utllp, dels algevekst i innsjpen. Denne plantevekst medfører dannelsen av be'
tydelige mengder organisk stoff som igjen blir en belastning for Gjersjpen.

4. Gjersjpen er endelig resipient for en rekke kloakkavlpp og annet dreneringsvann som har be-

tydning for de hygieniske forhold. De omfattende und'ers/kelser har vist at tilfprselen av

tarmbakterier (koliforme bakterier) er betydelig og gir seg forskjellige utslag til ulike års-

tider.
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Innsjpens selvrensningsevne med hensyn til disse balcerier er meget stor og henger sansynlig-
vis sammen med den betydelige biologiske aktivitet i vannmassene i sin alminnelighet. Videre
er de hydrografiske {orhold s}ik at de dypere områder av innsjgen bare tilfpres meget små

mengder koliforme bakterier.
Den del av Gjersjpen som er minst påvirket av bakteriologiske forurensninger ligger under ca.

20 m dyp. Oksygenforholdene forverres betydelig under 4O m dyp. En eventuell vannforsyning
fra Gjersjp en bgr derfor baseres på de vannmasser sbm befinner seg mellom 20 og 40 m dyp.

Selv om Gjersjpen idag er tilfredsstillende som råvannskilde, må man være forberedt på at
den videre utvikling med tiden kan gjpre den mindre skikket for dette formåI.

Utnyttelsen av Gjersj6en for drikkevannsformål forutsetter derlor at dreneringsornrådet blir
gjenstand for grundig vurdering og at det lagc's en plan som omfatter alle forhold av betydning for
vannkvaliteten i Gjersjflen. En slik plan vil rnåtte omfatte utbygging av kloakksystemer og rense-

anlegg og ta hensyn til utvikling av jordbruk og industri.>>

Oppegård, Ski og Ås kommuner er under sterk utvikling. Det foregår særlig i Oppegård og
Ski en betydelig boligbygging og adskillig industrireising er igang. Oppegård kommune regner
imidlertid med at tillatelsen til å ta ut inntil 8000 m3 pr. dpgn eller ca. 3 millioner mB pr. år, vil
kunne dekke kommunens vannbehov i lang tid fremover og at det også vil gi anledning til å stille
vann til disposisjon for andre interesserte kommuner.

Som nevnt foran har den sterke bosetting i området medført at kloakk og spillvann i stor ut-
strekning f6res til Gjersjpen. Ski kommune har således 19. juni f950 i henhold til vassdrags-
loven fått tillatelse til å slippe kloakkavlgp via renseanlegg ved Roås ut i Dalsbekken som igjen
renner ut i s.l. vik av Gjersjpen. Det er for retten ikke opplyst at det {oreligger tilsvarende tilla-
telse for Oppegård kommune til det kloa'kkutslipp som derme gjennomf6rer ved Greverudbekken
og Tussebekken som renner ut i s.l. vik av Gjersjpen og for Ås kommune til det kloakkutslipp
som denne gjennomfprer ved Vassflobekken til s.v. vik av Gjersjpen. En spknad av 25. febmar
1955 om tillatelse til å slippe privat kloakk fra det såkalte Vinterbrofelt i Ås ut i Vassflobekken er
imidlertid på bakgrunn av vannverksplanene ikke sluttbehandlet. På samme måte er en spknad
av 16. desember 196O innsendt av Ski ko,mmune om tillatelse til å slippe ytterligere kloakk fra
en del nænnere omtalte områder i Ski ut i Gjersjpen s.l.ende via et renseanlegg ikke tatt under
behandling.

I forbindelse med vannverksplanene har kommunen også tatt opp pro,blemet med kloakkut-
slipping i Gjersjpen. Mellem Ski og Oppegård ble det således 30. juni 1961 inngått en avtale der
det bl. a. heter:

<<Bakgrunnen for nedenstående avtale er at ()ppegård kommune har sgkt tillatelse til å benytte
Gjersjpen som vannkilde og at Ski kommune har sgkt om adgang til å føre nye avlppssyste-
mer {or spillvann ut i Gjersjfen.
I anledning av de problemer som således foreligger {or Ski kommunes avllpssystemer og de
restriksjoner en utnyttelse av Gjersjpen i vannforsyning,slyemed vil medføre, er de to kom-
muner enige om fglgende:
t. Det overlates til et utvalg med binnende virkning kommunene imellom å fastsette den lps-

ning av et felles kloakksystem som teknisk og lkonomisk antas å være den beste og som
det ikke er noen rettslig hindring for å gjennomfgre.
Utvalget bestemmer i den forbindelse hvor de to kommuners avlppssystemer skal mØtes.

traseen for fellesledningen og plasseringen av e\rent. renseanlegg.
Kommunene forplikter seg til straks å s/ke de tillatelser fra det offentlige som utval-
gets plan måtte betinge.

2. Videre fastsetter utvalget hvilket forhold de to kommuner a konto skal bestride utgif-
tene til et felles tiltak i byggetiden.
Når arbeidene i det vesentlige er ferdige, uttaler utvalget seg også om i hvilket forhold
de endelige anleggsomkostninger samt lppende driftsutgifter bpr deles. I mangel av
enighet kommunene imellom om det resultat utvalget forsåvidt kommer til, blir disse
spprsmål å endelig avgjgre ved rettslig *kjøno.

rs-
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Kommunene anses å eie fellesanlegget
kos'tningene.
Uwalget skal videre uttale seg om det
finne sted.

5.

6. Inntil fellesanlegge't er ferdig, er Oppegård kommune inneforstått med at Ski kommune

foretar den midlertidige utslipping av kloakk til Gjersjpen som en normal fortsatt utvik-
ling måtte medføre.>>

Denne avtale har Ås kommune senere sluttet seg til.
Etter det som er opplyst for skjpnnsretten har planene nå konkretisert seg om en plan orn å

fgre en hovedkloakk fra Haugbto i Ski ved Gjersjpen s.l. vik videre over Ringnesområdet ved

Gjersjpens sydvestre vik og videre delvis nedlagt i grfift og delvis i tunnel til Sjødalsstrand ved

Bunnefjorden hvor det evenhrelt vil måtte plasseres et renseanlegg. De fØr nevnte erklæringer
fra kommunens prosessfullmektig er knyttet til utbyggingen av dette planlagte kloakkanlegg.

Oppegård kommune har som saks/ker begjært skjpnnet {remmet i henhold til de gitte tilla'
telser og de alminnelige endelige fastsatte skjgnnsfomtsetninger idet erstatning fo1 de inngrep som

omhandies under de aiminnelige skjpnnsforutseininger I A B fprst blir å fastsette ved det forut-
satte fortsatte skjgnn. Kommunen har da heller ikke gått nærmere inn på etter hvilke prinsipper

den mener at erstatning fos disse inngrep i tilfelle skal fastsettes.

Sakslkeren innrlmmer ellers at det skal ytes full erstatning for den eiendom og de rettigheter
som eksproprieres og for de eiendomsbyrder og innskrenkninger i rådigheten over eiendom som

pålegges lr"d 
"krpropriasjonsrettslig 

inngrep. I denne forbindelse har saks keren ikke kommet

,l*.-"r" inn på de alminnelige synspunkter vedk. erstatnings{astsettelsen for de rettigheter m.v.

som skal "*"-", etter de alminnelige skjpnnsforutsetninger I C bortsett fra at han har frem'
hevet at det her må tas i betraktning at åsen langs Gjersjpens @stre strand fordi den er så bratt og

lite fre,mkommelig er lite egnet til utparsellering til bebyggelse. Det er i denne forbindelse henvist

til at Oppegård kåmmune etter vedtak stad{estet i henhold til bygningsloven for såvel regulert

ro- ,rt"gul"rt område krever opparbeidet vei, vann og kloakk fBr bebyggelse. Sakspkerens almin'
nelige bemerkninger om prisforholdene og hans bemerkninger til splrsrnålet om erstatningen

skaffastsettes som engangserstatning eller som årlig lgpende erstatning vil retten komme tilbake

ri l.
Forhandlingene har vesentlig dreiet seg om og kommunens anfprsler har vesentlig vært knyt-

tet til spfrsmå[t om karakter"r ut de pålegg som omhandles under skjpnnsforutsetningene I D

og om prinsippene for fastsettelsen av erstatning for disse.

Sitiutgangspunkt har saksøkeren tatt i at hvis de omhandlede innskrenkninger skal kunne fpre

til erstatningtptiLt må de være av slik art at de ikke fglger av lovgivningen ellers eller kunne

vært pålagt oten ekspropriasjon med hjemmel i lov eller etter vedtekter fastsatt med hjemmel i lov.

I den-ne f*bindelse har sakspkeren vist til de vedtekter og forskrifter som er fastsatt innen de kom'

muner som berlres etter sunnhetsloven av 16. nrai 1860 og etter bygningsioven av 22. f'ebru.ar

Lg24. Særlig er det vist til de standard helseforskrifter som er fasitsatt som gjeldende i Ski og

Ås fra 1952-. Helsevedtekter for Oppegård er noe eldre og mindre utfprlige, rnen etter sakspker'

ens oppfatning er ikke det avgjprende hva helseforskriftene her i dag hjemler av påiegg og in1-

sk.en^kninger,L""r det innhold de etter den alminnelige standard i helsemessige og hygieniske

splrsmål som man i dag er nådd fram til, kunne ha inneholdt-
Etter denne lovgivning ville helsemyndighetene ha full rett til å forby tgring av kloakk til

Gjersjpen eller til tillppene til denne, Gjersjpen har jo allerede på forhånd i uminnelig tid vært

nyttet som drikkevannskilde og er forsåvidt beskyttet rnot forurensning.
Ved forhandlingerres begynnelse meddelte således kommunen at den ikke hadde funnet det

npdvendig å utferdige pålegg og forbud som omhandlet i ekspropriasjonstillatelsen, brev av 23.

3.

4.

i samme forhold som de har

tempo i hvilket utby$gingen av

betalt anleggsom-

fellesanlegget skal
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iuli 1962 pkt. 3-5 idet disse punkter ikke ga noen videregående hjemmel enn sunnhetsloven med
helseforskrifter og bygningsloven med bygningsforskrifter. I denne forbindelse ble vist til at
helsedirektoratet i et brev av 2. august 1961 avgitt under forberedelsen av saken om ekspropria-
sjorntillatelse har uttalt en forutsetning om at den vil tre fylkeslegen i Akershus om å fplge med i
den måte hvorpå helserådet benytter en eventull dispensasjo,rnadgang. De nevnte punkter i bre-
vet av 23. juli 1962 måne etter sakslkerens oppfatning ikke oppfattes som en hjemmei til ved
ekspropriasjon å pålegge de enkelte eiendommer bestemte servitutter gjeldende for den enkelte
eiendom, men som direktiv for bygnings- og helsemyndighetene hvorledes de skulle utlve sin
virksomhet etter den lovgivning de er satt til å praktisere. Dette er ikke endret med det innhold og
den utforming som skjpnnsforutsetningene har fått. Sakspkeren hevder således at skjpnnsfotutset-
ningene tr D nr. 3 ikke er forutsatt å innebære noe prinsipielt eller generelt forbud mot bebyggel-
se, bestemmelsen innskjerper bare det som er si,tuasjonen etter sunnhetslov og bygningslov med
de etter disse lover fastsatte forskrifter og vedtekter. Saks/keren har forlvrig i forbindelse merl
denne bestemmelse gjort gjeldende at det med uttrykket <<Gjersjgens nedbprsfelu> i ekspropria-
sjonstillatelsen og i skjBnnsforutsetningene ikke er tatt sikte på det egentlige nedbørs{elt i hydro.
logisk forstand. Det departementet har hatt f.or /yet med uttrykket er et nærmere område langs
Gjersjpen.

Etter sakspkerens syrr er det av det som omhandles under s$pnnsforutsetningene I D bare
pkt. I, 2 og9 som representerer ekspropriasjonsmessige tiltak. Særlig om forbudet under pkt. 9
har han gjort gjeldende at det ikke skal gis noen erstatning for tapet av den frie rett alle åg en-
hver har til å bade i vassdrag dersom de lovlig kan komme til. Grunneiere med strand til Gjer-
si/,en innrgmmer han i prinsippet skal ha erstatning, men baderetten har ingen pkonomisk verdi
for de store eiendommer og betyr heller ikke noe for bevertningsstedene langs Gjersjpen. Derimot
har han innrlrnmet at sommerstedene ved Gjersjpenbgr ha noe erstatning for forbudet og han
har pekt på at baderetten i sBrenden av vannet ved Slorene har liten praktisk verdi.

Saks/keren har ellers om fastsettelsen og ordningen av erstatniirgene gjort gjeldende at det
skal gis engangserstatning der hvor gmnnen erverves til eie,ndom eller ellers tas i besittelse og
videre for den skog kommunen har eller kommer til å hugge. I alie andre tilfeller må erstatnin.
ge_n i samsvar med prinsippet i vassdragslovens $ I33 pkt. L og2 settes til lBpende erstatning med
årlige beløp. Sakspkerens prosessfullmektig h.r.advokat Anton Ross har i samsvar med dette
nedlagt slik

På^stand:

Klausuleringskjlruret fremmes til avhjemling av erstatning til de sakspkte grunneiere:
som engangserstatning for overtatt gmnn og huggen skog,
som lppende årserstatninger for de andre pkonomiske tap.

De saksØktes prosessfullmektig tilkjennes salærer for det arbeidet som har vært n/dvendig for
å ivareta klientens tarv.

De sakspkte prosessfullmektiger har vært enige om at de synspunkter de har fremholdt skal
gjelde {or samtlige de sakspkte og de har protestert mot saks@kerens syn at det ved rådighetsinn-
skrenkningene ikke dreier seg om ekspropriasjonsmessige tiltak. De har benektet at helseråd og
bygningsmyndigheter etter lov og vedtekter har fullmakt til å påtreggg innskrenkninger av d"n 

"ri,det innhold og det omfang som her pålegges gjenom ekspropriasjonstillatels" og rliptntsforutset-
ningene. I denne forbindelse er bl. a. hevdet at den vedtekt etter bygningslovens $ 48 som gir
prnegaia anledning til å kreve kloakktilknytning som vilkår for b"flggÅe bare eite, sitt g*in-
lag kan_gjelde for regulert strpk, at helserådet ikke kan praktisere generelle reggleringe, uv h""r-
syn til Gjersjpen som drikkevannskilde og at det i Ski og Ås i hvertfall ikke gJelder iilsvarende
llSnit gs- og helsevedtekter som i Oppegård. Ivertfall må det ettel deres syn legges tii grunn at i
Ski og Ås praktiserer man annerledes idet det der i vid utstrekning tillaies oiJtrir.g a]v kloukk-
spfl,rsmålet ved septiktank, synkekum og spredning i grunnen. I denne forbindelse ha. de forbe-
holdt seg å komme tilbake til den <<skjulte klausulering>> som de mener at Oppegård gjennonr
praktiseringen av sine vedtekter har gjennomfBrt med henblikk på Gjersjpens utnytteG" .o*
vannkilde.
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juli 1962 pkt. 3-5 idet disse punkter ikke ga noen videregående hjemmel enn sunnhetsloven med

helseforskrifter og bygningsloven med bygningsforskrifter. I denne forbindelse ble vist til at
helsedirektoratet i et brev av 2. a:ugrtst 1961 avgitt under forberedelsen av saken om ekspropria-
sjonstillatelse har uttalt en forutsetning om at den vil be fylkeslegen i Akershus om A f.glge med i
den måte hvorpå helserådet benytter en eventull dispensasjonsadgang. De nevnte punkter i bre-

vet av 23. juli 1962 måtte etter saksBkerens oppfatning ikke oppfattes som en hjemmel til ved

ekspropriasjon å pålegge de enkelte eiendommer bestemte servitutter gjeldende for den enkelte
eiendom, men som direktiv for bygnings- og helsemyndighetene hvorledes de skulie utlve sin
virksomhet etter den lovgivning de er satt til å praktisere. Dette er ikke endret med det innhold og

den utforming som s$pnnsforutsetningene har fått. Sakslkeren hevder således at skjflnnsforutset-
ningene tr D nr. 3 ikke er forutsatt å innebære noe prinsipielt eller generelt forbud mot bebyggel'
se, bestemmelsen innskjerper bare det som er situasjonen etter sunnhetslov og bygningslov med

de etter disse lover fastsatte forskrifter og vedtekter. Sakspkeren har forlvrig i forbindelse med

denne bestemmelse gjort gjeldende at det med uttrykket <<Gjersjflens nedb/rsfelb> i ekspropria-
sjonstillatelsen og i skjpnnsforutsetningene ikke er tatt sikte på det egentlige nedbørsfelt i hydro'
Iogisk forstand. Det departementet har hatt for lyet med uttrykket er et nærmere område langs
GjersjPen.

Etter sakspkerens syn er det av det som omhandles under skjpnnsforutsetningene I D bare
pkt. l, 2 og9 som representerer ekspropriasjonsmessige tiitak. Særlig om forbudet under pkt. 9
har han gjort gjeldende at det ikke skal gis noen erstatning for tapet av den {rie rett alle og en'

hver har til å bade i vassdrag dersom de lovlig kan komme til. Grunneiere med strand til Gjer'
sjlen innrpmmer han i prinsippet skal ha erstatning, m€n baderetten har ingen pkonomisk verdi
for de store eiendommer og betyr heller ikke noe for bevertningsstedene langs Gjersjgen. Derimot
har han innr/rnmet at sommerstedene ved GjersjB en bgr ha noe erstatning for forbudet og han
har pekt på at baderetten i sprenden av vannet ved Slorene har liten praktisk verdi.

Sakspkeren har ellers om fastsettelsen og ordningen av erstatningene gjort gjeldende at det
skal gis engangserstatning der hvor grunnen erverves til eiendom eller ellers tas i besittelse og

videre for den skog kommunen har eller kommer til å hugge. I alle andre tilfeller må erstatnin'
gen i samsvar med prinsippet i vassdragslovens $ f33 pkt. L og2 settes til lppende erstatning med

årlige beløp. Saks6kerens prosessfullmektig h.r.advokat Anton Ross har i sam,svar med dette

nedlagt slik

Påstand,:
Klausuleringskjprxret fremmes til avhjemling av erstatning til de saksgkte grunneiere:

som engangserstatning for overtatt grunn og huggen skog,
som lppende årserstatninger for de andre /konomiske tap.

De saksøktes prosessfullmektig tilkjerures salærer for det arbeidet som har vært n/dvendig for
å ivareta klientens tarv.

De sakspkte prosess{ullmektiger har vært enige om at de synspunkter de har fremholdt skal
gjelde for samtlige de sakspkte og de har protestert mot sakspkerens syn at det ved rådighetsinn-
skrenkningene ikke dreier seg om ekspropriasjonsmessige tiltak. De har benektet at helseråd og
bygningsmyndigheter etter lov og vedtekter har fullmakt til å pålegge innskrenkninger av den art,
det innhold og det omfang som her påIegges gjenom ekspropriasjonstillatelse og skjpnnsforutset-
ningene. I denne forbindelse er bl. a. hevdet at den vedtekt etter bygningslovens $ 48 som gir
Oppegård anledning til å kreve kloakktilknytning som vilkår for bebyggelse bare etter sitt grunn-
lag kan gjelde for regulert strflk, at helserådet ikke kan praktisere generelle reguleringer av hen-
syn til Gjersjpen som drikkevannskilde og at det i Ski og Ås i hvertfall ikke gjelder tilsvarende
bygnings- og helsevedtekter som i Oppegård. Ivertfall må det etter deres syn legges tii grunn at i
Ski og Ås praktiserer man annerledes idet det der i vid utstrekning tillates ordning av kloakk-
sp/rsmålet ved septiktank, synkekum og spredning i grunnen. I denne forbindelse har de forbe-
holdt seg å komme tilbake til den <<skjulte klausulering>> som de mener at Oppegård gjennonr
praktiseringen av sine vedtekter har gjennomfBrt med henblikk på Gjersjpens utnyttelse som

vannkilde.
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De sakgkte har vist til den store ettersplrsel etter tomter i distriktet, og har hevdCI at det er
tomteverdien som må legges til grunn for de inngrep som reduserer mulighetene for å utnytte
eiendommene som tomtegrunn og til bebyggelse for boliger, hytter, industribygg, bevertningsste-
der, bensinstasjoner og til campingplasser. De har krevet full erstatning for de tap de påfpres ved
samtlige inngrep og rådighetsinnskrenkninger uten at det finnes ngdvendig for den enkelte sak-
spkte eller eiendom å redegj6re nænnere for de synspunkter som forsåvidt er gjort gjeldende.

De m/tende prosessfullmektiger har for de sakspkte de representerer nedlagt slike

PåstanÅer:

H.r.ad,aoltat Georg Lous a / o.r.søl{prer Hagernann
De av ham representerte parter tilkjennes full erstatning for alle skader og ulemper faetsatt

i form av engangsbelpp basert på at ekspropriasjonsinngrepet er stedsevarig.
Partene tilkjennes saksomkostninger til teknisk og juridisk bistand.

H.r.øilaokat All Saxlunil:
De sakspkte tilkjennes erstatning av Oppegård kommune for enhver skade og ethvert tap som

påfgres dem som fplge av Oppegård kommunes vannverksplaner og iverksettelsen av disse.
Erstatningene fastsettes som engangserstatninger idet de pålagte eiendomsbyrder regnes som

stedsevarige.
Partene tilkjennes saksomkostninger av Oppegård kommune.

H.r.ad,aokøt Per F aye-Lund, :
De av ham repre'senterte parter tilkjennes full erstatning for samtlige inngrep og pålegg og

full dekning {or utgifter til juridisk bistand.

O.r.sakfprer laar S. Saensen:
Sakslkte nr. 16, Sverre Didriksen, gnr.4,6, bnr. 17 og gnr. 34, bnr. 6 i Oppegård (takst nr.

24): lnnlgsning av hele eiendommen etter tomtevErdi.
Sakspkte nr.L7, KåreKvarme, gnr. 46,bnr.2 i Oppegård (takst nr. 25):

Innlpsning av hele eiendommen inkludert den del som nyttes som campingplass samt som årlig
erstatning det inntektstap som saks6kte lider ved å miste muligheten til å bruke arealet som

campingplass.
Saksøkte nr. 38, Kristian Horgen, <<SæterbakkerD> gnr. 44,bnr.77 i Oppegård (takst nr. 56):
Full innlPsning.

<<Sætrekomplekseu> gnr. M, bnr. 7 i Oppegård (takst nr. 57) :

Full innløsning av et påvist areal 3320 kvm. Forlvrig årlig erstatning.
For de pvrige saksøkte og på vegne av h.r.advokat Eyvind Mprch Bad,e som {ullmektig for

sakspkte nr. 60, Marie Kjeldås:
Full erstatning fastsatt som årlig avgift.
For samtlige sakspkte erstatning for juridisk og teknisk bistand.

H.r.øilaoknt Alf Anonsen:
Sakspkte nr. 27, Åse Bieltvedt, og sakqpkte nr. 46, Borghild Bielwedt:

t. De saks6kte tilkjennes for begge og begge for en 
- 

hos Oppegård kommune en årlig
ersta,tning {or de eiendomsbyrder - 

herunder for pdeleggelse av Flåtestad gartneri - eien-
dommene Kurud gnr.45, bnr. I i Oppegård (t.nr. 35) og Flåtestad gnr. 43, bnr. 6 i Oppe-
gård (t.nr. 65) btir pålagt

2. De saksØkte tilkjennes - 
en for begge og begge for en 

- 
hos Oppegård kommune engangs-

erstatning {or anbringelse på Flåtestads grunn av stolpefeste vedk. hpyspentkraftledning.
3. De sakslkte til'kjennes for begge og begge for en - hos Oppegård kommune salær for

juridisk a,ssistanse under skjpnnet.
Saks/kte nr.27, Åse Bieltvedt, sakspkte nr. 46, Borghild Bieltvedt, nr. Bl, Astrid Austad:

I. De saksøkte tilkjennes for alle og alle for en - hos Oppegård kommune en årlig erstat-
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ning for de eiendornsbyrder som blir pålagt eiendommen Fagerås nordre, gnr. 44,1:nr. 2I7.
(t.nr. I15).

2. De sakspkte tilkjennes 
- 

en for alle og alle for en 
- 

hos Oppegård kommune salær for
juridisk assistanse under skjlnnet.
Sakqpkte nr. 42, fru Esther Bærge:

1. Oppegård kommune tilpliktes overfor fru Esther Bærfle i henhold til vassdragslovens $ 132
post 4 å innlpse eiendommen Aspero, gnr.44, bnr. 73 i Oppegård.

2. Fru Esther Bærle tilkjennes hos Oppegård kommune saksomkostninger herunder for bistand
til juridisk assistanse under s$pnnet.

O.r.sakf prer .T orrnoil Kand,ahl :
Sakslkte nr. 35, Anna Bråthen: <<Tillegg Ringnes>> gnr.IO7, bnr. lO i Ås (takst nr. 54):
Innlpsning etter tomteverdi. For/vrig engangserstatning for de eiendomsbyrder som pålegges

hennes eiendornmer samt årlig erstatning for tap i fremtidig næring
De f,vrige saksgkte tilkjennes hos Oppegård kommene erstatning med engangsbelBp for de

eiendomsbyrder som blir pålagt deres eiendom og tilkjennes saksomkostninger.

O.r.sakf Brer Bir ger Olaf sen :
Sakspkte Ski kommune tilkjennes full erstatning derunder erstatning for juridisk bistand.
Påstanden refererer seg bare til Ski kommunes eiendommer <<Haugbro>> gnr. I24, bnr. L-2

og <<Smedsrud>> og <<Foss Skog>> gnr. I23, bnr. 3-5. For Ski kommunes Qvrige eiendommer
<<Vevelstad>> gnr. 107, bnr. l, <<Stallerud>> gnr. 106, bnr. I og 2 <<oksrud>> gnr. r09, bnr.
2 og del av <<Siggerudr> grr. I04, bnr. I og 16 tok han forbehold etter vassdragslovens $ 136
pkt. 2 om rett til erstatning.

H.r.ad,aokat Arne Eftestpl a/o.r.sakfprer Jon R. Cundersen:
De sakspkte tilkjennes full erstatning i form av engangserstatning for alt tap de påfpres ut

{ra de alminnelige og spesielle forutsetninger for nærværende ekspropriasjonsforretning.
Dog blir erstatningene å basere på årlige belpp for de rettigheter som kun erverves for an-

leggstiden.
De sakgkte tilkjennes saksomkostninger.

H.r.ød,uoka Reiilar DahI:
De sakspkte tilkjennes hos'Oppegård kommune full erstatning i form av engangserstatning

for de eiendomsbyrder som deres eiendommer blir pålagt.
De saksøkte tilkjennes hos Oppegård kommune saksomkostninger herunder for juridisk tri-

stand under skjpnnet.

O. r. sakfprer Qyuind, Hørd,eng:
De sakgkte gis erstatning i form av årlig avgift for forbud og pålegg etter skjpnnsforutset-

ningene I D nr. I og 3 unntatt for sakspkte nr. 48 b's vedkommende og ellers som engangserstat-
ning samt erstating for juridisk og teknisk bistand.

O.r.søkf grdr Å smun d, E spel.a.rd, :
Sakspkte tilkjennes full erstatning tor inngrep og pålegg på grunnlag av eiendommens verdi

{or ham samt erstatning for juridisk bistand.

O.r.sakf qrer T orleia Miilgøørd, :
De av ham representene sakspkte tilkjennes full erstatnirg og erstatning for utgifter til juri-

disk og teknisk bistand.

I skrivelse til retten datert 25. mai 1963 harh.r.advokat Andreas Stpylen på vegne av Augusta
Hallagers bo som sameier i <<Hvitbjprnsameieb> #r. Æ, bnr. I m. fl. erklært at han slutter seg
til det som ble anlgrt av de pvrige sameieres prosessfullmektiger.
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I brev til retten av l. juli 1963 har o.r.sakfgrer Harald Strpm på vegne av Hvite Kors som
eier av eiendommen <<Grevstein>> gnr. 43, bnr. L2 og 13 i Oppegård erklært at han ikke vil gjpre
noen innsigelser mot at eiendommen medtas under skjpnnet under forutsetning av at brevet blir
lagt fram for skjpnnet fpr avhjemlingen.

En del av de sakspt<te som ikke har hatt prosessfullrnektig under skjlnnet og som har mptt
selv under befaringen har ikke nedlagt noen bestemt påstand, men retten har under overveielsene
også for deres vedkommende tatt hensyn til de anfprsler og påstander som ellers er fremkommet.

Skjpnnet ble inkaminert den 23. april d.å. og innledende forhandlinger fant videre sted dag-
ene 24.,25. og26. april,. Befaringen ble foretatt dagene 27 ., 3A. april, 2., 3., 6., 7 ., 9., IO. 14.,
I5., 16., 20. mai. Avsluttende forhandlinger ble holdt 22., 24., 27., 28., 29. mai. Den 3O april
hadde retten mlte til rådslagning, videre mØte til rådslagning har vært holdt 20., 2L.,24.,26, og
27 . jtni, I., 3., 5., 8., LO., 12., 29., 3I. juli, 1., 2., T5.,22. augast,4. september. Retten foretok
også den 31. juli i forliindelse med rådslagningen en befaring i Ski. Det er under skjpnnet frem-
lagt en rekke karter og dokumenter i henhold til særskilt fortegnelse vedheftet rettsboken.

Rettens grunnl.ag for skjpnna. 
-A lmirmelige b emerkn inger :

Selv om skjB,nnsforutsetningene endelig er formulert etter omfattende forhandlinger volder li-
kevel forståelsen adskillig tvil og partene er på flere punkter ikke enige om hvorledes skjBnnsfor.
utsetningene og ekspropriasjonstillatelsen med de vilkår som ble oppstillet i departementets brev
av 23. juli 1962, skal forståes. Retten vil derfor fprst i sin alminnelighet gjennomgå skjpnnsfor-
utsetningene og redegjfire tor den forståelse den vil legge til grunn.

Gjennomgåelsen av skjpnnsforutsetningene I avsnitt A og B vil måtte utstå til det fortsatte
skjpnn om vannuttak, oppdemning og regulering.

Spgrsmålet om ekspropriasjonens innhold knytter seg vesentlig til de bestemmelser som er gitt
i skjpnnsforutsetningen under I avsnitt D på grunnlag av de eiendomsbyrder som er tillatt pålagt
i brev av 23. juli 1962. Saks/kerens synspunkt er som nevnt foran at disse pålegg eller eien-
domsbyrder unntatt de som omhandles under p. I, 2 og 9 overhodet ikke er å regne som eien-
domsbyrder eller servitutter pålagI de enkelte eiendommer gjennom ekspropriasjonen idet de
ikke går ut over de reguleringer som helseråd og bygningsmyndigheter praktiserer eller i henhold
til lov og vedtekter kan praktisere og at de forlvrig bare inneholder direktiver til de nevnte or-
ganer om hvorledes de skal eller bgr håndheve sin myndighet.

Bygningsloven er gjort gjeldende for Oppegård, Ski og Ås i sin helhet, det er imidlertid bare
mindre deler av kommunene som er regulert ved plan etter bygpingsloven $$ 23-26. Skjgnns-
retten har ikke fått noen oversikt over hvilke områder innen kommunene som er slik regulert. DeL

området som omfattes av byggeforbudet etter skjlnnsforutsetningene I D nr. I er imidlertid i sin
helhet uregulert. En må imidlertid regne med at det innenfor den del som faller på Vassbonn,
gnr. 47, bnr. I i Oppegård i forholdsvis nær fremtid vil kunne bli tale om regulering. Deler av
denne eiendom er allerede regulert og det arbeides med reguleringsplaner for områder som gren-
ser opp til den del som omfattes av byggeforbud. Innen den del som faller i Ås er det for et om-
råde ved GjersjBens sflrende, av gnr. I07, bnr. 2 Npstvedt, en disposisjonsplan som tar sikte på
forel6pig disposisjon til hytter med forbehold om senere regulering til boligstrpk.

Forbud etter skjlnnsforutsetningene I D nr.3 som setter forbud mot bebyggelse medmindre
det kan ordnes med tilknytning til kloakk, vil omfatte såvel regulert som uregulert område både
i Oppegård, Ski og Ås.

Oppegård kommune har 4. 6. 1956 fått stadfestet vedtekt etter bygningslovens $ 48 der det
heter at bebyggelse ikke må finne sted rned rnindr,,, der tiL eiendommen fgrer opparbeidet og
godkjent gate forsynt med kloakk etter formannskapets bestemmelse. Tidligere gjaldt kravet bare
i regulert str/k.

Formannskapet kan gjØre unntak fra kravet om kloakk og det har også vært gitt endel sam-
tykker til ordninger med septiktank, s1'nkekum og spredning i grunnen.

Etter skjønnsrettens oppfatning kan vedtekten ikke nyttes som hjernmel for i uregulerte strpk
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å nekte enhver bebyggelse basert på annen l/sning av kloakksplrsrnålet enn tiiknytning til (o{-
fenttig) kloakk. Kommunens kloakknett er svakt utbygget og over store områder vil man om be-

stemmelsen kunne håndheves, være avskåret fra enhver husbygging. Skjpnnsretten ser derfor be-

stemmelsen som den fortsatt bare kan gjgres gjeldende i regulert strflk. Kommunal- og Arbeidsde-
departementets forståelse e1 også iIgIge en fremlagt skrivelse av 22. 4.1963 at vedtekt i henhold
til bygningslovens $ 48 bare gjelder i regulert strlk.

I hvertfall kan vedtektene etter rettens mening ikke nyttes til å hindre bebyggelse innen{or en

eller annen saneringssone rundt Gjersjpen for å sikre dennes kvalitet som drikkevannskilde, enten
nå denne sone'inndkrenkes til byggeforbudsgrensen etter skjpnnsforutsetningene I D nr. tr eller
den trekkes videre slik det skjer etter I D nr. 3.

Tilsvarende synspunkter legger skjlnnsretten til grunn vedkommende den vedtekt som er gitt
etter bygningslovens $ 58. Etter denne kan utstykking av tomter og eiendom bare finne sted med

bygningsrådets godkjennelse og kan bare skje i henhold til delings- og bebyggelsesplan. Da $ 58
ikke selv direkte hjemler adgang til utfyllende vedtekt, må denne være vedtatt og stadfestet med

hjemmel i bygningslovens $ 2 som gir anledning til slike skjerpelser i lovens bestemmelser

som er n/dvendig for å skaffe orden i bebyggelse eller av sunnhetsmessige hensyn. Vedtekten
kan etter sitt formål vel nyttes til å sikre en viss plan og standard i bebyggelsen, f. eks. hindre
tilfeldig og planlps bebyggelse og hyttebebyggelse som myndighetene med henblikk på den frem-
tidige utvikling finner lite pnskelig. Men bestemmelsen kan etter rettens mening ikke nyttes til
helt og uten vurdering av {orholdene i det enkelte tilfelle, å hindre eller nekte enhver bebyggelse
{pr forholdene ligger til rette for fullstendig regulering med de krav til vann, vei og kloakk som

da må stilles. De sunnhetsmessige hensyn som ved vedtektene dkal ivaretas må være de mer al-
minnelige krav om tilfredsstillende sunnhetsmessige tilstander innen bebyggelsen."Vedtekten karr

ikke ut fra de sunnhetsmessige krav den skal sikre, nyttes til av hensyn til Gjersjgen som drikke-
vannskilde å hindre all bebyggelse innenfor en viss grense fra Gjersjpen slik som byggeforbudet
etter s$/nnsforutsetningene I D nr. 1. Ennå mindre kan den da nyttes til sjenerelt å oppnå slik
sanering og ordning at kloakkforholdene som det siktes til med skjBnnsforutsetningene I D nr. 3.
Som nevnt foran har da heller ikke Oppegård kommune tidligere tatt disse krav så strengg kom'
munen lar betydelige mengder kloakk gå enten delvis renset eller uten noen som helst rensning
til Gjersjpen eller tillpp til denne.

Den vedtekt som i Ås også er gitt i henhold til bygningslovens $ 48 forståes og praktiseres av

kommunen selv bare gjeldende Ås stasjonsstr/k og den inneholder {orsåvidt heller ikke noe krav
om kloakk. I Ås har også i vid utstrekning vært godkjent lpsning av kloakkspprsmålet ved an-

legg av septiktank, synkekum og spredning i grunnen m. v. idet bare mindre områder av Ås har
ordnede kloakkforhold. Ski kommune har innenfor Gjersjpens nedslagsfelt et kloakkrensean-
legg ved Roås. TiI dette er knyttet ca. 2000 personer, men anlegget har en kapasitet på 8000
personer og det kan utbygges ytterligere endel. Ved renseanlegget gjennomfpres også bakteriolog.
isk rensning og avlgpet fra renseanlegget går til Dalsbekken ca. 3,5 km. ovenfor utllpet i Gjer-
sjpen. Kommunen har slipningstillatelse inntii 1970.

I Ski er det imidlertid også betydelige boligområder innenfor nedslagsfeltet som ikke er til-
knyttet og som bare delvis kan tilknyttes o{fentlig kloakk. Der er også felter som står for tur til å

inngå i boligbebyggelsen som ikke kan få tilknytning til renseanlegget. I henhold til kloakkreg-
lement vedtatt av Ski kommunestyre 15.10 1959 godkjennes det også innenfor siike områder
lpsning av kloakksp/rsmålet ved septiktank, synkekum og spredegrpfter.

Bestemmelsen i bygningslovens $ @ nr. 2 kan etter rettens mening ikke nyttes til rent almin-
nelig å nekte enhver bebyggelse hvor tilknytning til of{entlig kloakk ikke er mulig. Og den kan
slett i'kke nyttes og håndheves som et sjenerelt forbud for nedslagsfeltet og til av hensyn til Gjer'
sjpens bruk som drillkevannskilde å hindre enhver be\ggelse og enhver drenering av kloakk i
grunnen.

Heller ikke kan Gjersjpen gjennom vassdraglovens bestemmelser regnes for sikret mot for-
urensning ved utslipp av og tilsig av kloakk og på annen måte. Som flr nevnt foregår det betydelig
kloakkslipp til Gjersjgen, delvis i henhold til tillatelse i medhold av vassdragsloven, delvis uten

det
og
re



r

-18-

tillatelse hvor slik skulle vært innhentet og delvis skjer forurensningen i former som ikke karr
regnes forbudt ved og ikke trenger tillatelse etter vassdragsloven.

Full sikring av vannet med slik sanering av nedslagsfeltet som helsemyndighetene har lagt vekt
på kan da bare gjennomfpres ved ekspropriasjon.

Det f/lger av det som foran er sagt at retten heller ikke finner å kunne se de pålegg og forbud
som er gitt i ekspropriasjonstiilatelsen og som omhandles i sl<jpnnsforutsetningene I D som direk-
tiver {or helse- og bygningsmyndigheter for håndhevingen av de forvaltningsmessige reguleringer
som de er gitt fullmakt til. Retten vil likevel krytt" noen bemerkninger mere direkte også til dette
synspunkt.

Den kgl. res. av 29. juni 1962 tillater som nevnt i medhold av vassdragslovens $ 18 kommu-
nen å pålegge eiendornsbyrder for å hindre at vannet blir forurenset. Vassdragsloven $ 18 er
imidlertid etter form og innhold en klar ekspropriasjonsbestemmelse ikke noen bestemmelse som
hjemler særlig instruksjonsmyndighet over for forvaltningsmyndigheter i de forskjellige ledd.
For å sikre at vann til vannforsyning ikke skal tiii forurenset, kan det etter $ 18 pålegges eier og
rettighetshaver til {ast eiendom å finne seg i bestemmelser om rådigheten over eiendommen. Dis-
se innskrerikninger pålegges i tilfelle i ekspropriantens interesse, representerer forsåvidt rettighe-
ter for ham og innskrenkningene må gjelde uavhengig av de regulerende bestemmelser som for-
skjellige forvaltningsrnyndigheter ellers kan gi. Det kan ikke endre forholdet at eksproprianten
her er en kommune og at denne gjennom sine organer eller tilknyttede organer som bygningsråd og
helseråd har en viss hånd over disse reguleringer'. Retten kan derfor ikke slutte seg til sakgkerens
oppfatning at de i skrivelsen av 23. jtni1962 omhandlede pålegg eller eiendomsbyrder er å opp-
fatte som direktiver for helsemyndighetel og bygningsmyndigheter om hvorledes de skal ut/ve sin
myndighet etter den lovgivning de skal håndheve.

Konsekvensen av disse synspunkter blir at retten må anse de i henhold til den kgl.res. av 29.
jani 1962 jfr. Industridepartementets brev av 23. jili1962 gjennomfprte innskrenkninger i eien-
domsrådigheten som pålagt ved ekspropriasjonsrettslig tiltak slik at det skal gis full erstatning for
det tap som disse innskrenkninger medfgrer for dem som i egenskap av eiere eller rettighetshave-
re berpres av dem.

Skjgnnsretten vil så se nærmere på de enkelte punktene under dette avsnitt av skjBnnsforut-
setningene som det har vært tvist om.

ad. 1.
Dette punkt svarer nlyaktig til det tilsvarende punkt i tillatelsen av 23 juli 1962 og det forbud

som er gitt mot ny bebyggelse nærmere Gjersjgen enn 100 meter må forståes som et forbud mot
enhver oppfpring av mer varige bygg. Retten regner således med at også oppfpring av selv noe
mere provisoriske eller kortvarige kiosker og utsalgsboder vil omfattes av forbudet, så lenge det
ikke er tiibygg.

Derl tillatelse som er gitt til tiibygging og ombygging og gjenoppfpring etter brann, skulle etter
rettens mening ikke volde spesielle tvil sorn det er grunn til å gå inn på her, men retten vil måtte
vurdere om bestemmelsen sikrer de saksøkte å kunne fplge med utviklingen i slik grad at de er
tilstrekkelig sikret mot verdinedgang.

ail 2:
Det er gjennomfprt en begrensning i forhold til tillatelsen, men slik grensene er trukket antar

retten at gjpdslingsforbudet er tilstrekkelig etter formålet og at det derfor er adgang for ekspro-
prianten til å gjennomlgre en slik begrensning i ekspropriasjonen. På den annen side innebærer
dette punkt i srkjgrursforutsetingene etter ordlyden en utvidelse i forhold til tillatelsen idet tilla-
telsen bare nevner forbud mot bruk av husdyrgjødsel. Det har særlig fra en del villa. og hytte-
eiere vært protestert mot at s$pnnsforutsetningene gjpr {orbudet gjeldende mot bruk av gjpdsel
fra husdyr og mennesker, idet de har hevdet at bruk av privetgjldsel i hagen har stor betydning
for deres nytte av denne. Retten finner imidlertid utvidelsen i samsvar med det {ormåI som
ligger bak tillatelsen å pålegge forbudet, og at den bare innebærer en nærmere presisering av

det som egentlig er tanken mot det omhandlede punkt.
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Ad,.3:
Skjgnnsforutsetningene er her formulert med utgangspunkt i et absolutt forbud mot bebyg-

gelse innen nedbprsfeltet, men med innrlmmelse av at bebyggelse skal være tillatt under visse
nærmere betingelser. Formuleringen skiller seg fra formuleringen av det tilsvarende punkt i tilla-
telsen av 23. juli 1962. Det er ut fra dette naturlig å ta utgangspunkt i at bestemmelsen ikke i og
for seg tar sikte på forbud mot bebyggelse, men at {ormålet er å sikre at kloakkJorholdene ordnes
tilfredsstillende uansett hvilke bestemmelser som måtte være truf{et i medhold av bygningsloven,
se dennes $ ,tB og $ 60, eller annen lovgivning eller i henhold til vedtekter gitt med hjemmel i
annen lov.

Bestemmelsen gjelder såvel etter tillatelsen som etter skjpnnsforutsetningene {or Gjersjpens
nedbprsfelt og retten må forstå det som det med dette siktes til hele det egentlige nedbgrsfelt i
hydrologisk forstand. Det er på bakgrunn av det materiale som forelå for Hovedstyret for Vass-
dragsvesenet da tillatelsen ble gitt ingen holdepunkter for at uttrykket er forstått annerledes.

Retten vil likevel forstå uttrykket med en viss begrensning.
I L949 fikk Ski kommune i anledning av at den nyttet Nærevann til drikkevannsforsyning, til-

latelse til ved ekspropriasjon å klausulere breddene av vannet med byggeforbud i I0O meter fra
et {ast me/kes vannstand langs vannet og tillppene inntil 20O meter fra utlppet i vannet. Det ble
også delvis pålagt gjgdslingsforbud. Ved overskjpnn av 12. mai 1950 bte det gitt erstatning for
denne klausulering til fglgende eiendommer som ligger innenfor Gjersj6ens nedslags{elt og som
også omfattes av nærværende 

"kjøt*,Takst nr. 221, Nære, gnr.79, bnr.3 i Ski (sakspkt nr. f7f).

)> )> 219, Oppsand, gnr.82, bnr.4 og 7 (sakspkt nr. 158).

)) >> 2I3, Bjerke, gnr. 87, bnr. I (sal<spkt nr. 163).

Skjpnnsretten har her funnet å kunne bygg" på at det ikke er grunnlag for å gjennomfpre en
strengere klausulering av disse eiendommer av hensyn til Gjersjgen som drikkevannskilde for Op-
pegård enn det er gjennomfgrt av hensyn til Skis {orsyning fra.det langt nærmere Nærevann. Det
streng klausulering av disse eiendommer av hensyn til Gjersjpen som drikkevannskilde for Oppe-
gård'enn det er gjennom{prt av hensyn til Skis forsyning fra det langt nærmere Nærevann. Det
kan ikke være grunn til av hensyn til Gjersjpen å hindre bebyggelse som ikke er hindret ved hen-
synet til Nærevann. Skjlnnsretten har således ved erstatningsfastsettelsen regnet de ovenfor nevnte
eiendommer for å falle utenfor klausuleringen etter skjpnnsforutsetningene I D nr. 3.

Etter tilsvarende synspunkt vil også flg. eiendomnrcr som ligger innen-{or Nærevanns ned-
slagsfelt faller utenfor :

Takst nr. 2L6, Bekkevar, gnr. 86, bnr. I (sakspkt nr. 166).

>) )> 2L8, Oppsand, lstre, gnr. 82, bnr. I og 3 (sakgkt nr. 162).
Tilsig fra disse eiendommer vil også gå til Nærevann f.gr det kommer til Gjersjgen.
Retten vil ellers her peke på at det er åpnet adgang til, foruten å knytte ny bebyggelse til offent-

lig kloakk som fpres ut av nedblrsfeltet, også å knytte ny bebyggelse til kommunale hovedkloakk-
systemer som midlertidig fpres til Gjersjgen. Retten forstår dette slik at <<kloakkpåleggeu> ikke er
til hinder for ny bebyggelse innen det område som kan gis tilknytning til Ski kommunes rensean-
legg ved Roås. Ski kommune har som nevnt tillatelse til & fgre avlpp fra dette anlegget til
Gjersjpen inntil 1970 og anlegget har betydelig unyttet kapasitet.

Etter disse synspunl:ter skulle <<kloakkpåleggeD> være uten betydning for flg. eiendommer i
ski:
Takst nr. 182, Endsjp, gnx. 130, bnr. I, 2 og3 (sakspkt nr.161).
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