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Lillehammer, 6. juni 2017

Tilbakemelding fra Oppland fylkeskommune: Vedr. VA-innspill - Synnfjell Øst, Nordre Land
kommune
Viser til e-post datert 26.05.17, med oversendelse av innspill til VA-plan for Synnfjell Øst. Innspillet
dreier seg om alternativ plassering av avløpsrenseanlegg, råvannsuttak og vannrenseanlegg vest for
Synna, i området ved samløp med Strangen. Forslaget omfatter også graving av ca. 1500 meter VAtrase på vestre bredde av Synna. Det ønskes tilbakemelding innen 05.06.17 på behov for utredninger
knyttet opp mot det nye alternativet, og hvor lang tid eventuelle utredninger vil ta.
Vurdering fra Regionalenheten
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og prinsippene får anvendelse både i
enkeltsaker og ved utarbeidelse av regelverk, planer mv. som berører naturmangfold. Dette
innebærer at kommunen i dette tilfellet må redegjøre for og synliggjøre kunnskapen om og
virkningene tiltaket vil få for naturmangfold, og hvordan kunnskapen er vektlagt opp mot andre
hensyn.
For all arealbruk som kan påvirke vannkvaliteten skal forskrift om rammer for vannforvaltningen av
15. desember 2006 (vannforskriften) og dens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand
vurderes og følges opp. Kommunen bør derfor gjøre en vurdering etter vannforskriftens § 12, både
om den kommer til anvendelse og eventuelt om vilkårene er oppfylt.
Videre vil det, ved plassering av vann- og avløpsrenseanlegg i Strangen-vifta, være behov for å utrede
hvor egnet Synna er som resipient. Det bør her gjøres en utredning som belyser hvilke virkninger
tiltaket vil ha på vassdragsmiljøet, herunder også faren for og konsekvensene av en eventuell
forurensning av vassdraget. Det må også gjøres en vurdering av forhold knyttet opp mot flom og
isgang med tanke på sikkerhet av vann- og avløpsrenseanleggene, og av vassdragsteknisk art i
forhold til flomvoll/molo mot Synna.
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Oppsummeringen av nødvendige utredninger i dette brevet er ikke uttømmende, og kommunen må
selv vurdere behovet for andre utredninger, blant annet med utgangspunkt i tilbakemelding fra
andre sektormyndigheter. Vi ønsker for øvrig å henvise til drikkevannsforskriften, og anbefaler å ha
en løpende dialog med Mattilsynet ved vurdering av ny vannkilde.
Angående tidsbruk knyttet opp mot utredninger av alternativ plassering er dette noe det er vanskelig
å si noe om, annet enn at nye og større utredninger med sikkerhet vil forsinke arbeidet med VAplanen. Tidshorisonten vil blant annet komme an på hvilke utredninger som blir vurdert som
nødvendige, størrelsen på disse, hvem som skal gjennomføre utredningene, hvor fort man kommer i
gang, m.m.
Vurdering fra Kulturarv
Kulturarv vil sterkt fraråde kommunen å legge til rette for VA-anlegg på vestsida av Synna. Årsaken er
at en i sør da må gjøre inngrep i området som skal reguleres til hensynssone kulturmiljø for bevaring
av de mange automatisk fredete kulturminnene knyttet til jernutvinning vest for Synna. Det er
planlagt et større område som skal framstå uberørt av moderne inngrep så langt det er mulig, og det
vil være meget uheldig å planlegge VA-anlegg i dette området. Det skal mye til å unngå å berøre
nærområdet til noen av de automatisk fredete kulturminnene ved tiltaket, og det vil være vanskelig å
tilbakeføre rørtraséen slik at en ikke ser inngrepet i lang tid etterpå.
Dersom kommunen likevel finner at en løsning med VA-anlegg på vestsida er det beste, må traséen
detaljplanlegges for å unngå uheldig virkning på landskapet eller nærføring til kulturminner. Dersom
tiltaket kommer i konflikt med kulturminner, må det søkes dispensasjon etter kulturminnelovens § 8 i
forbindelse med reguleringsplan for området. Selv om tiltaket eventuelt må behandles etter
kulturminneloven, vil ikke dette medføre ekstra tidsbruk, så lenge den aktuelle reguleringsplanen
uansett skal behandles etter kulturminneloven. Det kan medføre noe kostnad knyttet til arkeologisk
undersøkelse av eventuelle kulturminner som berøres av tiltaket.
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