
Rambøll Norge AS 
NO 915 251 293 MVA 
 

 

 
 

 

1/3  
 

Dato 23.05.2019 
 

Rambøll 
Hoffsveien 4 
0275 Oslo 
 
T +47 32 25 45 00 
F +47 32 25 45 01 
https://no.ramboll.com 
 
 
      
 
 
 

«Navn» 
«EiersAdresse» 
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Dette brevet gjelder din eiendom med G.nr. «Gårdsnummer», B.nr. «Bruksnummer» og i Nord Odal, Nes 
eller Eidsvoll kommune. 
 
 
 
 
Kartlegging av drikkevannskilder – Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk 

Til grunneiere i området rundt Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk. 
 
I forbindelse med planlegging av nytt vindkraftverk på Songkjølen og 
Engerfjellet er det viktig at Tiltakshaver (E.ON Wind Norway) har best mulig 
oversikt over drikkevannsforsyningen i området. Dette for å sikre at 
drikkevannet ikke blir påvirket av utbyggingen. Rambøll bistår E.ON i dette 
arbeid. I forhold til påvirkning/risiko for offentlig vannforsyning i området har 
dette allerede blitt vurdert gjennom en gjennomført ROS-analyse med 
tilhørende tiltaksplan. ROS-analysen og tiltaksplanen har blitt utarbeidet i dialog 
med Nord-Odal kommune, vannverkseier (Juptjenn vannverk) og Mattilsynet. 
Tiltaksplanen vil sikre at den offentlige vannforsyningen i området (Juptjenn 
vannverk) er sikret og minimere spredning fra anleggsområdet.  
 
Private drikkevannskilder som ikke er tilknyttet det offentlige nettet er også 
viktig å få kartlagt. Informasjon om drikkevannskilder som ligger nedstrøms 
den planlagte vindmølleparken (inkl. turbiner og anleggsveier) er relevant. 
Rambøll har vært i kontakt med Nord-Odal Nes og Eidsvoll kommune og 
vannverkseiere (Juptjenn vannverk og Haugom vannverk) for å få oversikt over 
hvilke bygg som er tilknyttet offentlig vannforsyning. Det har dessverre vært 
utfordrende å full oversikt over hvilke bygg som er tilknyttet offentlig 
vannforsyning og hvilke som har privat brønn. 
 
Grunneiere som har fått dette brevet bes derfor om å fylle ut vedlagt 
spørreskjema (QR-kode). På denne måten kan deres interesser bli ivaretatt 
under anleggsperioden, samt det kan gjøres tiltak for å forhindre at evt. 
drikkevannskilder blir påvirket. Denne kartleggingen har til hensikt få kartlagt 
alle private drikkevannbønner (kilder) slik at interessene til grunneier og 
utbygger er avklart i forkant. Alle grunneiere vil få en hydrogeologisk vurdering 
av sin drikkevannskilde og vannet analysert i henhold til drikkevannsforskriften. 
Det påpekes at det er viktig at dere svarer på det som blir etterspurt i 
skjemaet, slik at det kan bli tatt hensyn til i videre planlegging av prosjektet før 
anleggsstart. 
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Vi ber deg/dere helst svare på spørreskjemaet via vedlagt QR-kode (scan via din mobil). Om dette ikke 
er mulig kan dere fylle ut Vedlegg 1 og sende det i retur til oss. 
 
Svar sendes i retur innen 5. juni 2019.  
 
Svar via utfylling av vedlegg 1, kan sendes via e-post til: 
amalie.mevik@ramboll.no 
 
Eller som brev til: 
 
Rambøll v/Amalie Mevik 
Hoffsveien 4 
0275 Oslo 
 
PS! Merk brevet/e-posten: «Kartlegging av drikkevannskilder – 
Songkjølen» 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av E.ON Wind Norway 
Amalie Mevik 
Miljørådgiver i Rambøll 
  

mailto:amalie.mevik@ramboll.no
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Vedlegg 1 

Eier og adresse 
Fyll ut tabell under. 

Eierforhold 
G.nr/B.nr/F.nr  

Navn  

Boligens Adresse  

Postnummer  

Poststed  

Tlf.  

E-post  

 
Tekniske data 
Sett ring rundt det som passer og svar på spørsmålene: 
 
1. Hvor får dere vannforsyning fra? 

• Offentlig nett 
• Privat bekk/elv 
• Borebrønn i fjell 
• Borebrønn i løsmasser 
• Gravd brønn 
• Annet (spesifiser): 

 
2. Hvordan benyttes boligen? 

• Vi bor der selv (helårsbolig) 
• Vi leier ut boligen 
• Boligen benyttes som feriehus deler av året 
• Annet (spesifiser): 

 
 
3. Er dere fornøyd med drikkevannskvaliteten (lukt, smak, farge og lignende)? Varierer vannkvaliteten gjennom året? 

Spesifiser. 
• Svar: 

 
 
 
4. Deler dere privat vannforsyning med flere husstander? Spesifisert evt. hvem (gnr/bnr, adresse og/eller navn). 

• Svar: 
 
 
 
5. Kommenter evt. andre ting du mener vi bør vite om vannforsyningen: 
 


	Eier og adresse

