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Ad, nr.4 og 5.
Disse punkter i skjlnnsforutsetningene knytter seg til punkt 4 og 5 under de eiendomsbyrder

som ved skrivelsen av 23. juli 1962 er tillatt pålagt. Punktene pålegger imidlertid ikke omleg-
ning av priveter, kloakk m.v.. Derimot fastslår de rett {or eksproprianten til å foreta visse ominn-
redninger av priveter og til il sflrge {or tilknytning til offentlig kloakk eller 

- 
og det vil vel si

hvor det ikke er mulighet for slik tilknytning - & f.gre kloakkene ut av nedbprsfeltet eller dre-
nere dem i grunnen.

Etter punkt 4 skal erstatning for utgifter til pkt vedlikehold og for verdiforringelse ved over-
gangen til bgttesystem fastsettes ved etterfplgende rettslig skjpnn. Etter punkt 5 skal skader og

ulemper ved omlegginger av kloakk holdes utenfor skjpnnet i mangel av minnelig overenskomst
avgjgres ved etterfllgende skj6nn. De sakspkte må regnes å ha godtatt dette og skjpnnsretten
trenger derfor ikke ta opp sp/rsmålet om verdiforringelse ved overgang til bflttesystern.

Skjpnnsforutsetningene sier ikke noe om i hvilken utstrekning Oppegård kommune har plikt
til å gjennomlgre slike innredninger av privetene til bgttesystem eller til å beslrge tilknytning til
offentlig kloakk eller omlegge kloakkene som nevnt i pkt. 5. Heller ikke sies det noe om utgiftene
og hvem som skal bære dem og det gjelder både utgiftene ved irurredning til bpttesystem og ved
tilknytning eller omlegging av kloakk, likesom det heller ikke er sagt noe om utgiftene ved tøm-

ming av slike st/pte tanker som etter pkt. 4 og 5 kan oppta avllp fra w.c.
Som vannverkseier og som ansvarlig for vannforsyningen innen kommunen, må Oppegård utvil-

somt ha ganske vidtgående plikter i forhold til vannkundene 
- 

og Oppegård forutsetter å kunne
levere utenfor sitt område - 

til å hindre forurensningen. Slike plikter vil kommunen også ha i
forhold til overordnede administrative organer, det vil særlig si de overordnete helsemyndigheter.
I den utstrekning forholdet til disse grupper medfprer at det må gjeruromfpres tiltak i saneringens
interesse og for å bedre varurkvaliteten, vil kommunen må,tte benytte seg av den rett som det er
gitt uttrykk for i punktene 4 og 5. Kommunen vil da ha rett til å gjennomføre tiltak innenfor
rammen av forutsetningene såvel overfor grunneiere innen sitt eget område som over{or grunn-
eiere i Ski og Ås.

Selvom Oppegård ikke i forhold til grunneienrc og det gjelder såvel grunneiere i Oppegård
som grunneiere i Ski og Å", har noen plikt til å gjennomf f,re de omhandlede arbeider i den for-
stand at disse kan forlange dem gjort, må skjpnnsretten bygg* på at arbeidene vil bli utført i den

utstrekning det er nldvendig for å sikre vannets kvalitet.
Ut fra det syn at de her nevnte tiltak er ledd i den sanering av nedbprsfeltet, som ekspropria-

sjonen tar sikte på, må grunneierne ha krav på at Oppegård kommune dekker utgiftene ved de

nevnte arbeider. Kommunen må i hvert fall dekke de merutgifter som arbeidene vil medføre i

forhold til hva grunneierne ellers 
- 

om hensvnet til Gjersjpen som drikkevannskilde ikke var
kommet irur 

- 
på den tid arbeidet {oregår, måtte regne med å få av utgifter ved kloakktilknytning

m.v.. Ellers vil grunneierne ikke bii holdt skadesl6se ved ekspropriasjonen. Da det videre er nær-

mest umulig for skjpnnsretten på det nåværende tidspunkt å skjpnne over hva utgiftene i tilfelle
kan komme til å bel6pe seg til, er også det eneste praktiske at kommunen dekker utgiftene etter
retningslinjer som nevnt.

Det samme gjelder for utgiftene til offentlig renovasjon utenfor slik tettbebyggelse hvor det
som ledd i en normal utvikling blir satt igang offentlig renovasjon mot en renovasjonsavgift men

en kan ikke regne det som noe tap i forbindelse med ekspropriasjonen om grunneierne i tettbebyg-
gelse etterhvert blir påf.grt slike utgifter.

Utgiftene ved tpmming av de i p. 4 og 5 omhandlede tarrker som skal oppta avlpp fra w.c. vil
skjlnnsretten komme tilbake til ved fastsettelsen av erstatningen vedkommende de eiendommer
hvor slike anlegg er aktuelle.
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Ad. punkt 6.
SaksØkeren har vist til at etter de alminnelige forskrifter for leirplasser gitt vel kgl. res. av 19.

juni 1959 må leirplass ikke taes i bruk fpr den er godkjent av helserådet og at godkjenning bare

gjelder for et år ad gangen. Etter hans mening kan ingen regne med rett til å anlegge slik plass.

Skjpnnsretten bygger imidlertid på at eier av områder som etter sin beliggenhet og karakter
forlvrig egner s€g til bruk som slik plass i alminnelighet må ha rett til å regne med å få ut'
nytte dåm til slikt bruk dersom de i det minste fyller de krav som kan reises på grunnlag av for'
skri{ter og lovgivningen forflvrig, og bestemmelsene i jordloven av IB. mars 1955 ikke stiller seg

hindrende.

F astsettelsen aa erstatningene.
Skjlnnsretten tar sitt utgangspunkt i at de saksgkte skal ha full erstatning {or de tap de lider

gjennom ekspropriasjonen basert på den verdi de berf,rte eiendommer har for dem ved den best

mulige gkonomiske utnyttelse av eiendommen. Det er i dette tilfelle bare lite som eksproprieres

til eiåndom. Derimot eksproprieres det adskillige rettigheter og det pålegges rådighetsinnskrenk'
ninger av betydelig omfang innenfor et stort område. I skjpnnsforutsetningene er det gjort klart
at det som skal eryerves til eiendom skal erverves for alltid og at visse rettigheter erverves er]

gang for alle, mens andre rettigheter bare skal erverves for anleggstiden. Retten legger forsåvicit

dette til gmnn.
Det er derimot i skjpnnsforutsetningene ikke sagt noe uttrykkelig om varigheten av de rådig-

hetsinnskrenkninger eller eiendomsbyrder som pålegges gjennom ekspropriasjonen. Det har i
denne forbindelse av eksproprianten vært vist til at tillatelsen bare gjelder for 2O år og at den

deretter med 5 års varsel kan bringes til opphpr av departementet. Skjlnnsretten finner likevel å

måtte legge til grunn at disse rådighetsinnskrenkninger skal gjelde uten noen tidsbegrensning. Til-
latelsen gjeldei absolutt i 20 år og den kan deretter ganske riktig bringes til opphpr med en 5
års oppsilekesfrist. Men det er bare departementet som har det i sin hånd å bringe bmken av

Gjersjpen som vannkilde til opphgr og dermed gjgre rådighetsinnskrenkningene uten aktuell in-

teresse. De som pålegges innskrenkningene har ingen anledning til å si opp forholdet og bringe
det til opphpr. Vilkåret for at departementet skal kunne bringe bruken av Gjersjpen som vann-

kilde tilopphgr er også at det finnes npdvendig av hensyn til Gjersjpens bruk som friluftsareal.
Retten g&r f.or/vrig ut fra at de rettigheter som etter skjlnnsforutsetningene skal erverves en

gang for alle, i vassdragslovens forstand må regnes å være ervervet for alltid, jfr. vassdragslovens

$ 133 nr. I.
Retten har vurdert i hvilken grad rådighetsinnskrenkningene ber/rer eiendommens bruksver'

di og i hvilken grad de ber/rer mulig omsetnings- eller tomteverdi og har tatt hensyn til den hpy-

este verdi og det tap som innskrenkningene da representerer. Som tidligere nevnt ligger Gjersjpen

med nedslagsfelt innenfor et område med sterk ekspansjon med boligbygging og industriutbygging
og det er også et stort splrsmål etter tomter til hus {or fritidsbruk (hytter)og arealer til annerr

fritids- og iekreasjonsbruk. I denne forbinnelse må en også regne rned at det vil være betydelig
splrsmål etter tomter og arealer til organisert eller annet kollektivt fritids- og rekreasjonsformåi
f. eks. i form av leirplasser, restauranter, bevertningssteder m.m. For de aller fleste eiendomner
innefor byggeforbudsgrensen etter skjlnnsforutsetningene I D nr. I gjelder at tomteverdien må

regnes å være stlrre enn bruksverdien, d.v.s. at den utnyttelse som avskjæres ved forbudene under

I D vit gi eierne stlrre pkonomisk utbytte enn den utnyttelse som er levnet. Retten har ikke fun'
net det ngdvendig å pressisere dette for hver enkelt eiendom eller gjpre rede for ved den enkelte

eiendom hvilke utnyttelsesmuligheter som kunne være tenkelige. De er alle med å etablere tom'

teprisnivået som ,rit"rr, ut fra det alminneligenivå som på grururlag av og innen{or prisforskrif'
tene må regn$ å ha festnet seg og som retten forsåvidt legger til grunn. Når erstatning gis på
grunnlag av tomteverdien, er det på den annen side gjort fradrag for den uforstyrrede bruks-

verdi av eiendommen.
Det er tatt hensyn til muligheten for ved utparsellering å nytte grunn innen byggeforbuds-

beltet til hage, veier og felles friareal.
Retten vil for den enkelte eiendom bemerke hvilke punkter i skjpnnsforutsetningene som er ta!t
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i betraktning ved fastsettelsen av erstatningen. Punkter som der ikke er nevnt er da ment ikke å
bety noe for vedkommende eiendom. I enkelte tilfelle vil det forlvrig være uttrykkelig bemerket
om noe spesielt forbud ikke er ment å bety noe for eiendommen.

Det er tatt hensyn til den fordel som en viss verdistigning i forbinnelse med tomtesalg vil kun-
ne representere og tatt særlige hensyn til om eiendommen på eierens hånd vil kunne nyttiggjøres
særlig innbringende i eierens næringsvirksomhet eller om han på annen måte har et særlig gmnn-
lag {or pkonomisk vinning i eiendommen.

Skjpnnsretten viser ellers til de bemerkninger som er knyttet til forståelsen av skjpnnsforut-
setningene og skal her ytterligere bemerke at badeforbudet etter skjpnnsforutsetningene I D nr. 9
bare er tatt i betraktning der eiendom ikraft av særlig rett d.v.s. strandlinjer eller tillagt rett til
utnyttelse av strand for bading eksklusilt eller som fellesstrand, har en særlig rett som berprås av
forbudet. Det er ikke tatt hensyn til den faktiske adgang som beboere eller eiere av eiendommer i
Gjersjgens nærhet har til & gj6e seg nytte av sj6en til bading ikraft av den alminnelige adgang
almenheten kan ha til å bade fra utrebygd strand. Hvor det gjelder områder som grenser til sjgen
og egner seg for utparsellering, er tatt hensyn til den verdi det representerer at det i forbindelse
med utparsellering ville kunne legges ut områder til felles bruk også for tomter som ikke får
direkte adgang til sjgen. I forbindelse med bemerkningene som er fremkommet under prosedyren
vil re'tten nevne at det er regnet med at uwiklingen i Osloområdet pker interessen for Gjersjpen
som badeplass. På den annen side bevirker beliggentrret og strandforhold særlig i den slndre
delen av vannet ved Slorene at badeforbudet her må {å liten betydning.

Når det gjelder {orbudet mot sportsterr'ner, skjpnnsforutsetningene I D nr. lO, er det bare
regnet med den pkonomiske fordel som eiendommer med strand på grunn av sin beliggenhet eiler
andre særlige forhold kan ha ved at de i forbindelse med sportsstevner kan nyttiggjlre seg den

lkete trafikk, ved at de gir særlig adkomst til vannet eller på annen lignende måte kan danne
basis for stevnet. Det er ikke regnet med at grunneierne kan gjpre seg noen lkonomisk fordel av
at gjennom{pringen av stevnet tar i bruk vannflaten eller om vinteren isen.

Retten har i alminnelighet ikke {unnet at det er gmnn til å fravike hovedregelen i vassdrags-
lovens $ 133 nr. 2 om erstatning i form av år'lig avgift. Hvor særlige grunner har talt {or en
annen ordning er det redegjort for det.

En del av de årlige erstatninger som blir fastsatt til dekning for tapet etter skjflnnsdorutsetnin-
gene I D nr. 3 vil måtte gjelde midlertidig idet situasjonen må regnes å endres,vesentlig etterhvert
som kloakknettet utbygges innenfor nedslagsfeltet. Særlig vil forutsetningene for erstatningene
endres i vesentlig grad ettersom det blir muligheter for tilknytning til det kloakkanlegg
fra Haugbro over Ringnes til Sjpdalstrand ved Bunnefjorden som er omhandiet tidiigere. Det vil
være naturlig at erstatningene for en stor del av de eiendommer sorn berlres av skjønnsforutsetnin-
gene I D nr. 3 blir tatt opp til endelig fastsettelse når dette anlegg er {erdig til tilknytning. Det er
fra kommunens, side fremholdt at skjlnnsretten vil kunne bygg" på at dette anlegg skal være ferdig
til drift fra utgangen av 1968. Retten har likevel ikke funne det praktisk eller nldvendig å fast-
sette noe bestemt tidspunkt eller tidsrom da de årlige avgifter som vil måtte gjelde midlertidig
skal opphpre å gjelde, men vil for de eiendommer hvor det er aktuelt redegjgr for hvor stt r
del av den fastsatte årlige erstatning som kan regnes L vedrf,re tapet på grunnlag av s$6nnsfor-
utsetningene I D nr. 3 og forutsetter da at de skal gjelde for inntil I år etter at det aktuelle klo-
akkanlegg er erklært ferdig til å tas i bruk.

For andre eiendommer vil det være tidspunktet for utbyggingen av andre kloakkanlegg som vil
være avgjØrende. Det har vært vanskelig for retten å danne seg en helt sikker oppfatning av i
hvilken utstrekning en slik utbygging av kloakknettet kan medfpre så endrede forhold at erstat-
ningene må fastsettes midlertidig med adgang til senere endelige fastsettelser. Retten har imidler-
tid i de tilfeller hvor den mener at det kan være aktuelt gjort oppmerksom på hvor stor del av
erstatningen den har fastsatt som midlertidig og hvilke forhold som kan gi grunn til å ta den opp
til endelig fastsettelse.

Ellers har retten ikke {unnet grunn til å spesifisere hvor stor del av erstatningen som vedrprer
de enkelte tiltak etter skjpnnsforutsetningene.

I skjpnnsforutsetningene er på flere punkter tatt inn bestemmelser som gir helserådet adgang



kke å
rerket

I kun-
gj4res

trunn"

forut-
nr. 9

ett til
rås av
mer i
lgang
sj6en

rdelse
e får
dyren
rsjgen

f,ruJre

bare
t eller
g den
danne
lel av

lrags-
or en

etnin-
rhvert
n$€nf';

nlegg
et vil
etnin-
)et er
ierdig
fast-

rtidig
: StUr

rsfor-
: klo-

m vil
avi

rstat-
idler-
el av
r opp

rf,rer

gang

__23_

til å gi dispensasjon eller gjlre unntak fra forbud og pålegg. Skjpnnsretten ser dette som en sær-

lig fullmakt for helserådet til etter prlving av forholdene i det enkelte tilfelle å gi enkeltstående
lempninger. Retten regner ikke med at disse bestemmelser gir helserådet noen fullmakt til gene-

relle dispensasjoner og finner ikke ved fastsettelsen av erstatning å kunne forspke en vurdering av
i hvilken grad dispensasjoner som nevnt vil bli gitt.

Sakspkeren har vedkommende en del tomter som ligger innen byggeforbudsbeltet etter I D nr.
1, men er bebygget, gjort gjeldende at oppført bygg (hus eller hytte) er oppfprt ulovlig og kan på-
legges revet. I de fleste av disse tilfeller vil tomten dersom bygget pålegges revet, b1i uten særiig
verdi for eieren idet såvel bruksverdi som salqrverdi på hans hånd vil bli forsvinnende og diverse
nedlagt arbeid vil bli verdilpst. Retten har derfor i disse tilfeller funnet å måtte sette alternative
takster for det tilfelle at hus pålegges revet og for det tilfelle at det med eventuell ombygging til-
lates å bli stående. Hyor hus pålegges revet, har retten videre regnet at særlige grunner tilsier at
det ikke gies erstatning som årlig avgift idet erstatningen vil måtte settes med hensyn tatt til
eierens behov for å skaffe ny tomt.

De erstatninger som fastsettes som årlige avgifter skal etter vassdragslovens $ 133 nr. 4 fglge
eiendommen og de vil derfor måtte fastsettes særlig for hver eiendom. Retten har likevel hvor tcr

eller flere bruksnummere utgjør en /konomisk enhet på eierens hånd i noen tilfelle måttet fast-
sette en samlet erstatning fordi det etter grenseforholdene eller på gmnn av samhprighet mellom
eiendommene ikke har vært mulig for retten å fordele erstatningen. Ellers er imidlertid for
eiendommer tilh6rende samme eier fastsatt særlig erstatning for hver eiendom og eiendommene
blir da nedenfor gitt hvert sitt takstnummer. Ved denne nummerering begynner retten med nr. lI
idet nummerne 1-9 reserveres for eiendommer som vil bli omfattet av reguleringsskjlnnet uten å

omfattes av nærværende klausuleringsskjpnn.
I henhold hertil fastsetter skjlnnsretten slike

ERSTATNINCER:
t"f;:

11. <<Hai,tebjprnD, gnr. 48, bnr. I i Oppegård,
Eier: Augusta Hallagers dpds,bo, Lily H. Knudssfln, Alice Juul.
Harald Sundt, Eyvind Sundt, Thea Wenche Sundt. (Sakspkt
nr. 6).
Areal: 1810 da. av dette omfattes lO7 da. av I D nr. l, og 41,3
da.avIDnr.2.
Etter I D nr. 1, 3, 9, I0 årlig avgift

12. <<SanilaailoiJilen>> gnr. 48, bnr. 34 i Oppegård.
Eier: Lily Hallager Knudss/n, Alice Juul. (Sakspkt nr. 5)
Areal: 5,5 da. som i sin helhet omfattes av forbudet etter
IDnr.I.
Etter I D nr. 1, 7,9,I0 årlig avgift

13. <<Skjeruika>> gnr. 34, bnr. 3 i Oppegård.
Eier: Sigrid Engh (SaksPkt nr. 7).
Areal: ca. 60 da, av dette omfattes 50 da av I D nr. I og 20
da.avIDnr.2.
Etter I D nr. l, 2, 3 hrlig avgift

14. <<Solglimt>> gnr. 34, bnr. B i Oppegåril.
Eier: Georg Dehli (Saksgkt nr. 125).
Areal: ca. B da. Eiendommen er bebygget men deling kan bli
aktuell.
Etter I D nr. 3 årlig avgift

Arlig Engang's-
avgift erstatning

kr. 2200

kr. 750

kr. 2 200

kr.


