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KLAGE - NVEs VEDTAK - SENKNING AV VANNSTANDEN I 

GRINIDAMMEN 

Lysakervassdragets venner (LvV) viser til vedtaksbrev av 4.2.2019. LvV støtter 

hovedkonklusjonen: at oppbygning av hoveddemningen ikke er aktuell fordi 

kostnaden med å gjenoppbygge svarer ikke til samfunnsnytten. Likevel finner LvV 

det nødvendig å klage på vedtak om nedsenkingen av vannstanden i Grinidammen 

fordi vedtaket gjelder hele dammen.  

Vedtaket og vilkåret som er stilt bygger på to feilpremisser, nemlig at 1) flomløpet på 

demningen før ombyggingen lå på kote 119,1, og 2) manøvrering av Osdammen på 

Bogstadvannet foregår ved bruk av bunnlukene. Det første premisset berører 

skjebnen til våtmarksområdet i nordenden av Grinidammen. Det andre premisset 

berører behovet for øket fordrøyningskapasitet i Lysakerelva nedstrøms 

Bogstadvannet. Videre er LvV uroet over at det kreves naturundersøkelser for å 

begrunne eventuelle tiltak for å redde våtmarka. Det ligger innenfor NVEs 

myndighet under vannressursloven å pålegge tiltak uavhengig av 

naturmangfoldloven. 

Beskrivelsen av området NVE baserer sitt vedtak på opplysninger levert av Bærum 

kommune. Disse er ufullstendige på flere måter. 

Flomløpet på Grinidammen hadde en smal (ca. 20 cm bred), 50 cm fordypning i 

terskelens vestlige ende som rakk ned til 119.1, mens de resterende 6,8 meter av 

overløpet lå på ca. 119,6. NVEs egne observasjoner av vannstandsendringen 

bekrefter dette. Tiltakshaveren kontrollerte ikke forholdet tilstrekkelig i forkant. At 

terskelens laveste punkt var 119,1 var uvesentlig for alle vannføringer over ca. 10 

L/s. Avløpskurven gjengitt på s 10 burde derfor vise at allerede for 0,1 kbm/s var 

vannstand ca. 119,6, og 119,8 for 1,5 kbm/s. En liten detalj, men vesentlig for evt. 

restaureringstiltak.  

Etter den nye demningsmuren var ferdig ombygd, fjernet nemlig tiltakshaveren 50-

70 cm berg over et areal på 7 m  (minst) 5 m for å få terrenget til å stemme med 

den ombygde demningen. Uten dette inngrep ville vannstanden i Grinidammen ha 

stått ca. 30 cm høyere enn i dag fordi demingens andre sats ville blitt det vanlige 

flomløpet. Denne handlingen nevnes ikke i beskrivelsen. Med denne bakgrunnen 

bør beskrivelsen omtale nedsenkning av overløpet på 80 cm og ikke på 20 cm. 
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Manøvreringen av Osdammen ved Bogstadvannet som beskrevet i vedtak på 

s.11 (punkt 3), er villedende. Etter det LvV erfarer, er bunnlukene i demningen 

meget tunge å manøvrere og lukkes sjeldent opp eller ned. Vannstanden i 

Bogstadvannet endres etter behov ved å heise opp eller sette ned lemmer i de to 

overløpene. Overløpene med lemmene er begge 6,5 meter brede og hvert er delt i fire 

slik at 8 lemmer fjernes for å senke vannstand med ca. 20 cm (se bildet på neste 

side). Det er flere rader med lemmer; på det høyeste står det ca. 80 cm over 

overløpenes terksler. Vår tolkning av episoden i september 2017, er at ved 

hastemeldingen om fiskedød i Lysakerelva, ble minst to rader med lemmer fjernet 

på kort tid slik at det oppsto en vannhøyde på inntil 60 cm over terskelen, noe som 

innebærer en rask økning i vannføringen i Lysakerelva fra ca. 0,1 til ca. 7 kbm/s. 

Denne ble ikke nevneverdig utjevnet i Grinidammen. Norconsults beregninger (vist 

som Figur 2 i vedtaket) er gjort for bunnlukemanøvrering, noe som aldri har gitt 

problem, og er lite aktuell for den omtalte episode. Fordrøyningsspørsmål bør 

revurderes med riktig beskrivelse av forholdet. Dersom resultatet er vesens 

forskjellig fra tidligere beregninger, bør krav om øket fordrøyning legges til vilkåret 

for konsesjonen. 

Våtmarksødeleggelse. Uttalelser fra statlige og kommunale etater fokuserer kun 

på enkelte rødlistede arter. Selv om dammen er blitt noe mindre i volum og 

bunnareal. noe som er viktig for bunndyr som edelkreps og elvemuslinger, er det all 

grunn til å tro at disse enten finner seg andre vekstområder i nærheten eller greier 

seg under de nye forhold. Viktigere er tapet av våtmarksområdet som kun omtales 

for sin bestand av blærestarr, noe som er/var den største langs Lysakerelva. 

Det blir feil å fokusere på enkelte arter når saken gjelder ødeleggelse av et helt 

våtmarksmiljø. Hvis vannspeilet nord i Grinidammen forblir som i dag, går det tapt 

et betydelige urbant habitat for, bl.a., vannfugler og bever. Det å vise til noen 

rødlistete dyrartene – som åpenbart ikke blir helt utryddet av tiltaket – fører til en 

for snever miljøforvaltning. Våtmarka har utviklet seg i over 200 år og har en 

egenverdi. Fordi det haster med å få vann tilbake til våtmarka bør pålegg om tiltak 

gis med umiddelbar virkning. Våtmarka er avhengig av vannspeilet, og ligger derfor 

innenfor NVEs forvaltningsmyndighet etter vassdragslovens § 10 a) og b). 

Vilkår 

Med dette som bakgrunn, klages det over at NVE ikke anvender vannressurslovens 

§10 for å stille som vilkår at tiltak treffes umiddelbart for å heve vannstanden i den 

nordlige enden av Grinidammen. Videre klages det over at forydrøyning er utredet 

av den part i saken som har stått for feilene som er begått, og som har levert 

ufullstendige opplysninger om forhold. 

Med vennlig hilsen 

 

 

John Tibballs      Bo Wingård 

styreleder       styremedlem 
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Osdammen ved Bogstadvannet med de to overløpene i midten og det tidligere 

vannrennet til Ossaga til høyre. De vinterstengte bunnlukene er til venstre og 

helt til venstre ligger åpningen til tømmerrennet til gamle Fossum sag som er nå 

avstengt med en lem. Vannføringen da bildet ble tatt var ca. 0,8 kbm/s 
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