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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV 
REGULERINGSPLANARBEID - OMRÅDEREGULERING DEL AV RUNNI 
ÅRNES - PLAN ID 023619032 
 
Mattilsynet har mottatt varslingsbrev 04.04.2019. 
Mattilsynet er sektormyndighet i saker som berører drikkevann og drikkevannskilder, og skal 
påse at nasjonale, regionale og lokale bestemmelser og føringer vedrørende drikkevann blir 
ivaretatt. Videre skal vi bidra til å sikre drikkevannsressursene mot forurensning i henhold til 
kriterier og krav i vannforskriften. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området til bolig- og 
tjenesteformål. Kommunen har behov for tilrettelegging av nye boliger som skal dekke behovet 
til brukergrupper med særlige behov. I tillegg til at det legges til rette for utvikling av ordinære 
boliger innenfor området. En mindre del er aktuelt for grav –og urnelund. 
 
Det er ikke nevnt noe om drikkevann i varselet, men da dette er i et utbygd område tenker vi det er 
offentlig vann inn til planområdet. I forbindelse med tørkesommeren 2018 så vi at mange i Norge 
slet med å ha en fullgod leveringssikkerhet av drikkevann 
 
Planfaglig råd - forutsetninger 
 
Kommunen og vannverket må vurdere sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har en 
reell mulighet til å kunne levere trygt og tilstrekkelig drikkevann til enhver tid til det nye 
området.  
 
Våre merknader er gitt for å sikre at ansvarlige i tidlig planfase utvikler området og tar inn gode 
løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med mulighet for at nye abonnenter skal koble 
seg til. 
 
Vi etterspør langsiktige løsninger gjennom VA-plan. Denne skal følge reguleringsplanen på 
kommende høring 
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