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Oslo kommune bruker planverktøyene aktivt for å 
innhente finansiering for gjenåpning av bekker og elver

• Vi har kartlagt strekninger som bør gjenåpnes 
hvis mulig og lagt inn i kommuneplan

• Krever at disse strekninger utredes av 
utbygger ved reguleringsplan

• Evt. så utredes disse av kommunen selv ved 
områdeplaner (kommunens egne planer) el. 
der strekningen strekker seg utover 
plangrense

• Utredninger danner grunnlag for 
rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler
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‘Bykassemidler’ og VA-gebyr

Alle  prosjekter som ikke fullt finansieres 
av utbyggingsavtaler, eller på annen 
måte må finansieres gjennom 
kommunens budsjetter og 
budsjettprosessen

Der prosjektene har virkning på 
vannkvalitet og avlaster avløpsnett så 
kan vann- og avløpssektoren gå inn med 
delfinansiering. 

I Oslo har vi definert at VA finansierer 
inn- og utløpskonstruksjoner samt 
oppbygging av bekk men resten 
(vegetasjon, broer, klopper, benker, 
belysning) ikke kan finansieres av VA-
gebyrene
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Tilskudd til vassmiljøtiltak - Miljødirektoratet

Det søkes om tilskudd fra denne potten –
som regel til mindre habitatforbedrende 
tiltak og som er en del av 
vannforvaltningsplanene

Søker ikke om midler her for de større 
gjenåpningsprosjektene – det oppfattes 
som at det er til mindre og avgrensede 
prosjekter som gjennomføres samme år
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Behov

Vi trenger staten med på de store 
løftene i byen

Statlige myndigheter (spesielt Statens 
veivesen og BaneNor) har vært med på å 
bygge igjen vassdragene og påvirker 
disse kraftig for eksempel Alna gjennom 
store barrierer og utslipp til elva

Hvordan får vi i kommunen statlige 
myndigheter med på de store løftene 
som er nødvendig i for eksempel et 
vassdrag som Alna?
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