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INNSPILL TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN NORDRE FOLLO 
KOMMUNE 
 
Mattilsynet viser til høring av planprogram for rullering av kommuneplan for Nordre Follo kommune 
som er kunngjort på kommunens nettsider. Mattilsynet har ikke mottatt varsling om dette 
planarbeidet dirkete. Vi har derfor ikke fått mulighet til å uttale oss inn fristen som var satt til 1. 
november 2021. Mattilsynet ber om at vi blir satt på høringslisten, slik at vi for mulighet til å uttale 
oss ved senere høringer 
 
Mattilsynets rolle:   
  
Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og regionale 
føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. Føringer for dette er blant annet gitt i Nasjonal 
forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale mål for vann og helse, Matloven 
med drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for vannforvaltningen. Med befolkningsutvikling, 
press på sentrumsstruktur og økende fritidsbygging må en sikre at både eksisterende og nye 
abonnenter får tilstrekkelig og trygt drikkevann. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen, utarbeider reguleringsplaner og gir tillatelser etter 
relevant regelverk. Vi vurderer planer med utgangspunkt i relevant regelverk, og føringer både 
nasjonalt og regionalt.   
  
Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer som har betydning for 
kommuneplanens arealdel og sikring av vannforsyninger:  
  

1. Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens plikter   
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 
etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt 
plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere 
kommuner.   
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid 
etter plan- og bygningsloven.   
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Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige 
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven 
kapittel 2.   
 
Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar med § 23 andre ledd kan finne 
informasjon om drikkevannskvaliteten. Kommunen skal uttale seg om forhold som angår 
miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye vannforsyningssystemer og 
ved søknader om endringer som omtalt i § 18 (plangodkjenning). Kommunen skal i samsvar 
med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan- og 
bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.  
  

2. Drikkevannsforskriften § 4 Forbud mot forurensning  
 Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområde til tappepunktene, som medfører fare 
for at drikkevannet forurenses. Dette er et sterkt signal om å begrense aktiviteter som kan 
forurense vannet.   
  

3. Nasjonale mål for vann og helse  
 Disse målene ble vedtatt av regjeringen i 2014. Målene har betydning både for vannverkene 
og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp. De er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig 
forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være 
en effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. Vannressursene skal 
beskyttes så godt som mulig mot forurensning.   
  

4. Vannforskriften av 15. desember 2006, § 17 annet avsnitt   
Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelser skal beskyttes 
mot forringelse av kvaliteten, slik at omfang av rensing ved produksjon av drikkevann 
reduseres. Det tolkes av oss slik at tiltak som tillates i nedbørsfelt til en stor drikkevannskilde 
skal medføre en forbedring i vannkvaliteten.  
  

Mattilsynets innspill til planprogrammet 
  
Vannforsyningssystemet i Nordre Follo er relativt kompleks med 2 uavhengige vannforsyner.  
Kommunen har et eget vannbehandlingsanlegg for drikkevann, Stangåsen vannbehandling. 
Gjersjøen benyttes som drikkevannskilde. Dette anlegget forsyner gamle Oppegård kommune 
samt Ås kommune.  Gamle Ski kommune får drikkevann levert fra Oslo kommune.  
 
Ledningsnettet i kommune har også forskjellig standard. I gamle Oppegård er det ca 296.000 
meter med drikkevannsledninger.  Av disse er nær 25% fra før 1971. Ifølge årlig innrapportering av 
vannverksdata fra Nordre Follo kommune oppgir dere ett vanntap eller en lekkasjeprosent på 
mellom 32 % for 2020. Dette er en nedgang fra 53 % i 2019, men over de nasjonale målene som 
er satt til 25 %.  Ett vanntap på 32 % tilsvarer at over 1.000.000 m3 vann forsvinner før det 
når abonnenten.   
 
Situasjonen i gamle ski er noe bedre. Her er det oppgitt at dere har ca 134.000 med 
vannledninger, hvorav ca 18 % er lagt før 1970. Her oppgir dere et vanntap på¨18%. Det vil si et 
vanntap på ca 535.000 m3 vann.  
 
For å få en helhetlig tilnærming og oversikt over drikkevannsforsyningen i kommunene ser 
Mattilsynet det derfor som viktig at Hovedplan for vann og avløp tas inn i planprogrammet. 
kommuneplanen bør utarbeides som en kommunedelplan, slik at strategiene for å nå målene i 
hovedplanen for drikkevann er kjent og legges til grunn for planene for infrastruktur i 
kommunen. Drikkevann er en kritisk infrastruktur i kommunen og må sikres i forkant av utbygging.  
  
Det må vurderes om det er nok, godt og trygt drikkevann, samt sikker vannforsyning. 
Utbedringer og fornyelse av forsyningsnettet er viktig å ta med i planarbeidet, samt 
flaskehalser på vannforsyningsnettet.  
  
Det meste av ny utbygging i Nordre Follo kommune vil trolig skje i allerede bebygde områder. 
Disse områdene er fra før av tilknyttet offentlig drikkevann. Vi forutsetter at disse områdene har 
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tilstrekkelig kapasitet og standard til å sikre leveranse av nok og trygt drikkevann til nye og 
etablerte abonnenter.   Det er videre viktig at nødvendige utbedringer eller oppgradering 
utføres tidlig i byggeprosessen.   
 
Ved utlegging av nye boliger- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting 
innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til 
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at 
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 
 
Det er avgjørende at dere også kartlegger private drikkevannsforekomster som kan bli berørt av 
fremtidig utbygging, slik at en sikrer disse mot forurensning under utbygging av veier og nye 
boliger.    
  
Ved utbygginger av områder og eiendommer uten kommunal eller felles vann- og avløpsløsning 
må det stilles krav til forsvarlig vannforsyning.  I planarbeidet må det vurderes om det er mulig å 
etablere ny felles vannforsyning eller tilknytting til kommunal drikkevannsforsyning.  Dette vil kunne 
bidra til hygienisk tilfredsstillende og hensiktsmessige enheter.   
 
Mattilsynet ønsker i den forbindelse å presisere at i «Nasjonale mål for vann og helse» settes blant 
annet mål om at felles vannforsyning i størst mulig grad bør gjelde ved utbygging av nye bolig- 
eller hytteområder samt ved fortetting innenfor etablerte områder. Videre bør det stilles krav om at 
eksisterende vannforsyning med utilfredsstillende vannkvalitet og leveringssikkerhet oppgraderes 
eller knyttes til annen vannforsyning i området.   
  
Samfunnssikkerhet  
Vi savner en sterkere presisering av at vannforsyningen er et viktig element i vurderingen rundt 
samfunnssikkerheten og at god kvalitet på drikkevannet bør være et viktig mål for den nye 
kommunen. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) setter fokus på kritisk 
infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Det forventes at virksomheter som har en kritisk 
samfunnsfunksjon må planlegge for å opprettholde sine basisleveranser nærmest uavhengig av 
hvilke påkjenninger de utsettes for. Vannforsyning er i særstilling en slik kritisk samfunnsfunksjon.  
  
Det er et krav i drikkevannsforskriften § 9 om at det skal leveres tilstrekkelige mengder 
med trygt drikkevann til enhver tid. Kommunen må ha oversikt over kapasiteten og 
forsyningssikkerheten i kommunen, samt i de tilgrensende områder. Videre forutsetter vi at 
kapasiteten i hele kommunens hovednett og reservevannforsyning økes og ligger i forkant av 
utbyggingen. Dette for at hele kommunen sikres tilstrekkelige mengder trygt drikkevann.   
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Klaus Fottland  
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