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UTTALELSE TIL OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANEN I 
NES OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG 
HØRING 
 
 
Mattilsynet viser til varsel om oppstart av rullering av kommuneplanen i Nes kommune og offentlig 
høring av planprogram datert 25. juni 2021. 
 
Formålet med høringen er å sikre at kommuneplanen blir et funksjonelt og tydelig styringsverktøy i 
årene fremover. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres parallelt. 
 
Mattilsynets rolle     
Drikkevann anses å ha stor samfunnsmessig betydning. Som sektormyndighet har Mattilsynet 
uttalelses- og eventuelt innsigelsesrett etter Plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
drikkevann. Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i 
drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Vi fører tilsyn og kan fatte vedtak etter Forskrift om 
vannforsynings og drikkevann (drikkevannsforskriften) av 01.01.2017. Videre skal vi bidra, alene 
eller i samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i henhold til 
kriterier og krav i vannforskriften.     
    
Mattilsynet kommentarer    

 Dere nevner under utfordringer for kommunen at det er behov for flere boliger. Dere er 
tydelig på at boligreserver i kommunen er avhengig av at VA-løsninger må etableres før 
utbygging. Mattilsynet vil understreke viktigheten av at vannforsyning med tilstrekkelig 
kapasitet må være på plass før man tillater utbygging. 

 
 Det er viktig at kommunen jobber videre med å utrede, beslutte løsning og legge planer for 

å sikre at vannforsyningssystemet kan levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver 
tid. Dette kaller vi leveringssikkerhet. Nes kommune har i dag ingen bindende avtaler og 
løsninger for reservevann. Nes kommune har gitt Mattilsynet tilbakemelding om 
at løsninger for reservevann er avhengig av løsningen for hovedvannforsyning. Vi har fått 
opplyst at kommunen skal legge frem en vedtatt fremdriftsplan om leveringssikkerheten på 
vannforsyningen innen 15.01.2022. Fremtidig vannforsyning må komme inn i 
planarbeidet. Opplysningene i Hoved plan vann og avløp stemmer ikke når det gjelder 
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leveringssikkerhet. Vi anbefaler derfor at Hovedplan vann og avløp revideres. Den bør 
helst utarbeides som en kommunedelplan.  
 
 

 Med arbeidet med kommuneplanens areal del må det vurderes behov for hensynssoner 
med bestemmelser ved drikkevannskilder. Dette kan også etableres hensynssoner knyttet 
til viktig infrastruktur som hovedvannledninger og lignende. 
 

 Vi har også en kommentar til kapitel 5 i planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel 
og arealdel. Her har dere listet opp kommunale, regionale og nasjonale føringer. Vi savner 
Nasjonale mål for vann og helse vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014 i denne opplistingen. 
Dette dokumentet har en rekke konkrete mål for blant annet drikkevann. Her kan det for 
eksempel nevnes målsetninger om fornyelse av drikkevannsledninger og lekkasjeandel fra 
drikkevannsledningene. Dette er et dokument som bør brukes inn i arbeidet med 
kommuneplanen. 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Sigurd Brørs  

seniorinspektør 
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