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Høringsuttalelse fra Lillomarkas venner 
Konsesjonssøknad for vannuttak i Trollvann av 27.04.2022 
 
Saksnummer NVE: 202004336 
Reg.nr NVE: 8838 
Oslo Kommune/Bymiljøetaten: Dok.kode 10201307-Plan-Rap-09 
 
 
Lillomarkas venner viser til våre tidligere henvendelser til NVE når det gjelder vannstanden i 
Trollvann. Dessverre har ikke disse henvendelsene gitt resultater. Det er med stor bekymring 
vi har fulgt utviklingen de siste årene.  

I de senere årene har mengden vann som blir tappet til snøproduksjon om vinteren stadig økt. 
En stor del av vannet som tappes fra Trollvann føres over åsen til Grefsenkleiva og vil ved 
normal snøsmelting drenere vekk fra Trollvann. Utviklingen de senere årene har gitt mindre 
snø i denne bynære delen av marka og vi ser oftere at vannet ikke er blitt fylt opp igjen ved 
snøsmelting om våren. 6.desember 2021 målte en representant for Lillomarkas Venner og en 
fra Aksjonskomiteen mot utbyggingen av Grefsenkleiva en nedtapping på 1,6 meter. 

Sommeren 2022 har ikke vannmengden og vannkvaliteten i Trollvann gitt de ønskede 
mulighetene for bading og annen vannbasert aktivitet. Det har kun vært mulig å bade på dypt 
vann fra badebryggene i en lite innbydende vannkvalitet.  

I hele den sørlige delen av Lillomarka er Trollvann det eneste vannet av en viss størrelse som 
er tilgjengelig for et aktivt friluftsliv som bading, padling, fisking …. Alle de andre vannene i 
denne delen av marka er underlagt strenge restriksjoner av hensyn til 
drikkevannsforsyningen. Det er derfor av stor viktighet at vannstanden og vannkvaliteten i 
Trollvann i størst mulig grad blir hensyntatt.  
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I forbindelse med opparbeidingen av Linderudkollen skiarena ble det gitt konsesjon til 
nedtapping av Kapteinsputten og Åsputtene. Disse kunne oppreguleres med opptil 50cm i 
vinterhalvåret og ha normal vannstand resten av året. Begrunnelsen for dette var friluftsliv og 
biologisk mangfold.  

Konsekvensene for friluftslivet og det biologiske mangfoldet i Trollvann er enda mer alvorlig, 
da største delen av vannet som tappes her, føres over åsen og ut av tilsigsområdet til 
Trollvann. 

Søknaden framstår som unøyaktig. Det alpinanlegget som beskrives tilsvarer ikke det 
reguleringsforslaget som byråden har bedt Bymiljøetaten om å utarbeide. Det datagrunnlaget 
som er lagt ved søknaden virker unøyaktig og ufullstendig. Før konsesjon gis må det gjøres 
mer nøyaktig målinger av  

 vannkvalitet,  
 tilsigskilder,  
 konsekvensene nedtapping har for dyre/planteliv i og rundt vannet,  
 mulige lekkasjer til kommunens vanntunnel  
 demningens konstruksjon og hva som gjøres av nødvendig vedlikehold og utbedringer.  

Samtidig har muligheten for å bruke vannflaten om vinteren blitt hindret ved at skisenteret 
har holdt en råk åpen (med propeller) uten at denne har vært inngjerdet og skiltet. Det bør 
være en selvfølge at råken får fryse til når det ikke lenger produseres kunstsnø og at åpen råk 
avsperres og sikres. Av hensyn til friluftslivet burde det ikke tillates at det fortsatt opereres 
med en åpen råk i et så mye brukt område. 

Fotutsatt at det foretas utbedring av eventuelle lekkasjer (eventuell tilførsel av vann som 
kompensasjon for dette) og at vannivået økes noe ved at demningen utbedres kan LV 
akseptere at skisenteret får tappe opptil 50cm fra den da økte vannstanden. 
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