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INNSIGELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDRE FOLLO 
KOMMUNE 
 
Vi viser til brev fra Nordre Follo kommune datert 12. oktober 2022 med høring av 
planforslag for ny samlet arealdel for kommuneplanen 2023 – 2034.   
  
Innsigelsen oversendes med dette til Statsforvalteren i Oslo og Viken for samordning og 
utsending av felles høringsbrev.  
  
Mattilsynet fremmer innsigelse:   
I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) §§11-16 jf. 5-4 kan 
Mattilsynet fremme innsigelse til planforslaget.   
  
Av pbl § 5-4 første ledd følger det at «Berørt statelig og regionalt organ kan fremme 
innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner i spørsmål som er 
av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig 
betydning for vedkommende organs saksområde». Mattilsynet er statlig sektormyndighet 
for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og regionale føringer i plansaker som 
kan påvirke drikkevann.  
  
For å beskytte folks helse (drikkevannsforskriften §1) er det viktig at det planlegges for 
sikker levering av helsemessig trygt og nok drikkevann, jf. drikkevannsforskriften §9, 
leveringssikkerhet.   
  
Det er av vesentlig regional betydning at kommunen planlegger slik at kommunens 
innbyggere er sikret levering av helsemessig trygt og nok drikkevann. Vi viser også til 
drikkevannsforskriftens § 26 Kommunens plikter.  
  
Til denne planen fremmer vi innsigelse fordi vi mener kommuneplanen ikke sikrer 
tilstrekkelig beskyttelse av drikkevannskilden Gjersjøen. 
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1. Hensynsone drikkevann H110 omfatter ikke alle relevante deler av nedbørsfeltet 

til drikkevannskilden Gjersjøen.  
 

Ifølge temakart 2, sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, er delen av 
nedbørsfeltet syd/ for drikkevannskilden øst i gamle Ski kommune, ikke en del av 
sikringssonen som er avtegnet i temakartet.  Dette dreier seg i hovedsak om 
områder som ligger i gamle Ski kommune.   

 
I denne delen av nedbørsfeltet til Gjersjøen er det i dag svært mye aktivitet, blant 
annet på Taraldrud og ved Regnbuen næringsområde.   

 
Mattilsynet forventer at sikringssonen utvides til også å gjelde dette området.  
Det er ikke vurdert å ta inn tilstrekkelig restriksjoner i bestemmelsene til 
sikringssone, nedslagsfelt til drikkevann.  
 

2. Nordre Follo kommune har som vannverkseier utarbeidet en Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Stangåsen vannbehandling. Denne foreslår 
en rekke risikoreduserende tiltak der det må ses på konkrete tiltak for å beskytte 
Gjersjøen som drikkevannskilde, slik drikkevannsforskriften krever.  

 
 I sin farekartlegging har vannverkseier også avdekket nye behov for 
restriksjoner i nedbørsfeltet. Dette gjelder spesielt forbud mot aktiviteter som 
fiske, bading m.m  

 
Mattilsynet forventer at bestemmelsene for sikringssonen gjennomgås i 
samarbeid med vannverket, slik at disse ivaretar vannverkets innspill basert på 
funn gjort gjennom ROS-analyse og farekartlegging.   

   
Regelverk   
Ifølge drikkevannsforskriften § 4 er det forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter 
alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at 
drikkevannet blir forurenset. Det fremkommer videre i denne bestemmelsen at der det er 
fastsatt beskyttelsestiltak etter drikkevannsforskriften § 12 eller restriksjoner etter § 26, 
gjelder forbudet brudd på disse.  
  
Ifølge drikkevannsforskriften § 26, 1. ledd skal kommunen 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.   
  
Ifølge drikkevannsforskriften § 26, 2. ledd skal kommunen i samarbeid med 
vannverkseierne vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskildene og 
vanntilsigsområdene. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven.   
  
Vi viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 
(vedtatt 14. mai 2019) som skal legges til grunn i arbeidet. Særlig relevant i denne 
sammenhengen er pkt. 2.3 der det bla står:  
«… Det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot 
forurensing slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til 
infrastruktur er en viktig del av kommunale planer …».   
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Vi bemerker også at følgende er listet opp som et av punktene under «Regjeringens 
forventninger» på side 18:  
«Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin 
planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres »  
  
Vurdering   
1. Sikringssone H110, Temakart 2  

Vi kan ikke se at Nordre Follo kommune i tilstrekkelig grad har ivaretatt 
drikkevannhensynet i forslaget til hensynsoner med tilhørende bestemmelser.  

 
Gjersjøen er råvannskilde til Stangåsen vannverk som leverer drikkevann til befolkning 
og næringsliv i deler av Nordre Follo kommune (gamle Oppegård kommune) og til Ås 
kommune.  De øvrige delene av Nordre Follo kommune (gamle Ski kommune) får vann 
levert fra Oslo Kommune.  

 
Gjersjøen er en svært viktig drikkvannkilde både lokalt og regionalt.   
Gjersjøen ligger sentralt i kommunen og har et nedbørsfelt som ifølge NVE sitt 
nedbørsfeltkart (REGINE) omfatter store deler av Nordre Follo kommune, samt deler 
av Ås kommune.   

 
I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen til den nye kommunen, ble det 
utarbeidet kommunedelplaner for de gamle kommunene, Ski og Oppegård.  Begge 
kommunene hadde likelydende bestemmelser for sin del av nedbørsfeltet til Gjersjøen.  

 
I nytt forslag til ny samlet arealdel for Nordre Follo kommune, omfatter ikke 
nedbørsfeltet i Temakart 2 den delen av nedbørsfelt som ligger sør/øst for 
Gjersjøen.  Dette dreier seg om områder i gamle Ski kommune, som kan ha vesentlig 
innvirkning på Gjersjøen som drikkvannkilde. Områder som i forslaget ikke er med, er 
blant annet næringsområdet på Regnbuen og ved Taraldrud krysset og boligområder 
ved Langhus og Vevelstad.  

 
Mye kan tyde på at den manglende utbredelsen av nedbørsfeltet skyldes en feil fra 
kommunens side. Det er viktig at dette rettes opp, da det er svært vesentlig for 
drikkevannshensynet at denne delen av nedbørsfeltet omfattes av sikringssone for 
drikkevann.  Hele dette området har avrenning til bekker og tjern som renner til 
Gjersjøen ved Slorene. Dette er oppstrøms vanninntaket til Stangåsen 
vannverk.  Forhold eller hendelser i nedbørsfelt kan derfor ha en betydelig for 
innvirkning på drikkevannskvaliteten.  

 
Konklusjon 1- Sikringssone  
Mattilsynet vurderer at det er av regional betydning at sikringssonen for 
drikkevann dekker alle relevante deler av nedbørsfeltet til Gjersjøen.  
 
Sikringssone H110 må således utvides. 

 
2. Sikringssone H110, Bestemmelser  

Mattilsynet viser til at Gjersjøen er en drikkvannkilde av regional betydning og må 
ivaretas også for fremtidige generasjoner. Gjersjøen er en svært sårbar 
drikkevannskilde, med mange forurensningskilder, bla fra dårlig eller mangelfullt avløp, 
aktivitet i området og landbruksaktivitet.  De siste årene har vannkvaliteten hatt en 
negativ utvikling, bla, med økt forekomst av næringsstoffer, særlig fosfor.  Dette bidrar 
til økt algeoppblomstring, blant annet toksinproduserende alger, som blågrønne alger. 
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Det er derfor svært viktig at det gjennom arbeidet med kommunale planer vurderes 
hvilke tiltak og aktiviteter som kan tillates eller må forbys eller begrenses innenfor 
nedbørsfelt til drikkvannkilden. 
Kommunen kan oppfylle sine plikter etter drikkevannsforskriften § 26 ved at det 
vurderes og fastsettes relevante bestemmelser som sikrer beskyttelse av Gjersjøen 
som drikkevannskilde, jf. PBL § 11. 8, tredje ledd, bokstav a.  
 
Bestemmelsene for sikringssone H110 nedslagsfelt drikkevann er som følger i 
gjeldende kommuneplan: 

 
Drikkevannsinteressen skal være overordnet alle andre interesser innenfor 
hensynssonen. I tillegg gjelder følgende bestemmelser overfor enhver som ferdes eller 
oppholder seg ved drikkevannskilden, samt nedbørsfeltet: 
 
Transport, lagring og bruk av oljeprodukter og andre kjemikalier skal foregå på en slik 
måte at det ikke utgjør noen fare for forurensing. Forbudet omfatter også håndtering av 
maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter 
som medfører fare for forurensing.  

 Det er forbudt å ta med levende organismer inn i nedbørsfeltet, som kan ha 
negativ innvirkning på vannkvaliteten eller økosystemet.  

 Det er forbudt å bruke motorfartøy på Gjersjøen. Forbudet gjelder alle typer 
motorer.  

 For arrangementer som kan påvirke drikkevannskvaliteten, må det søkes om 
godkjenning. 

 
Disse bestemmelsene foreslås videreført uendret i forslaget til nye kommuneplan.  
 
I forbindelse med arbeidet med revidert kommuneplan har vannverket meldt inn behov for 
å beskytte råvannstunnelen og råvannledningen. De har ikke meldt inn behov for 
ytterligere restriksjoner knyttet til nedbørsfeltet. Vannverket har med bakgrunn i sin 
farekartlegging (ROS) vist til at det er identifisert en rekke forhold i nedbørfeltet som har 
negativ innvirkning på Gjersjøen og som gir økt risiko for drikkevannskvaliteten. Det må 
derfor ses på konkrete tiltak for å beskytte Gjersjøen som drikkevannskilden gjennom 
kommuneplanens arealdel. 
   
Dette gjelder blant annet forhold som i dag er regulert gjennom klausulerings-
bestemmelser på grunneiendommen(e) fra 1965, med restriksjoner på bruk av området, 
blant annet camping, organisert bading og sportsstevner.  

 
En klausulering er en privatrettslig avtale som kun regulerer avtalepartene, dvs. grunneiere 
og kommune. Klausuleringsbestemmelser regulerer ikke allmenhetens bruk av området 
eller tiltak som ikke trenger tillatelse etter byggesaksbestemmelsene i pbl § 20. Det er 
derfor nødvendig å ta inn relevante bestemmelser i kommuneplanen for at restriksjonene 
skal være bindene for allmennheten.  

 
Under Mattilsynets tilsyn ved Stangåsen vannverk i oktober 2022, opplyste vannverket at 
det, basert på funn i siste farekartlegging, er identifisert behov for ytterligere restriksjoner 
og tiltak i nedbørsfeltet. Det ble også opplyst at det bør være restriksjoner på blant annet 
fiske, bading og leirslagning. I tillegg foreslår ROS-analysen en rekke nye 
beskyttelsestiltak i nedbørsfeltet for å redusere risikoen for forurensing av Gjersjøen. Dette 
gjelder som avrenning av forurensende stoffer fra landbruk, offentlig og privat avløp som 
bidrar til økt fosforinnhold i kilden og algeoppblomstring.  Gjersjøens sårbarhet som 
råvannskilde vurderes som forhøyet i ROS-analysen 
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Slik vi har forstått det vurderer planavdelingen at punktene i klausuleringsbestemmelsene 
fra 1965 er ivaretatt gjennom følgende planbestemmelser i kommuneplanen:   

 
§ 6.2 vassdrag som i bokstav a) angir en byggegrense mot Gjersjøen på 100 m   
§ 20.1 - sikringssone nedslagsfelt drikkevann H110 som sier at drikkevanns-interessen 
skal være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen.   

 
Videre har kommunens planavdeling i tilbakemelding til vannverket opplyst at de mener at 
punktet i bestemmelsene § 20.1 om at «arrangementer som kan påvirke 
drikkevannskvaliteten må det søkes om godkjenning» gir nødvendig hjemmel til å forby 
organisert bading – og også andre arrangementer som kan ha negative virkninger på 
drikkevannskvaliteten.  
 
Med de foreslåtte bestemmelsene ser vi at søknadspliktige tiltak etter PBL kan forbys etter 
§ 6.2 og § 20.1 men ingen av disse bestemmelsene begrenser uorganiserte aktiviteter 
etter allemannsretten.   
 
Mattilsynet er enig i at nevnte bestemmelse i § 20.1 som påbyr godkjenning for 
arrangementer som kan påvirke drikkevannskvaliteten, dekker aktiviteter som 
gjennomføres organisert, som for eksempel en fiskekonkurranse.  

 
I dette tilfellet oppfatter vi at vannverkseier har meldt inn faglig funderte behov for 
restriksjoner for å beskytte råvannskildene og vanntilsigsområdene som vi ikke kan se er 
etterkommet i planforslaget eller tilstrekkelig vurdert i planarbeidet. 
 
Mattilsynet forventer at dere samarbeider med Stangåen vannverk, vurderes behov for 
nye bestemmelser til sikringssonen. Dette gjelder blant annet aktiviteter som forbud mot 
bading, leirslagning, fisking, bruk av båt mm.   
 
Konklusjon 2 Bestemmelser  
Mattilsynet vurder at det er av regional betydning at kommunen beskytter 
drikkevannet gjennom relevante bestemmelser for sikringssone, drikkevann H110 i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Kommunen må derfor sammen med vannverket i forhold til funnene i ROS-analysen 
vurdere behovet for nye bestemmelser. Jf. drikkevannsforskriften § 26.  

 
Andre kommentarer   
  
Arealer tilknyttet Stangåsen vannbehandling  
Videre mener vi at det i kommuneplanen bør sikres arealer for fremtidig utvidelse av 
vannverket. Det må blant annet bygges et nytt slambehandlingsanlegg. Et godt anlegg for 
behandling av slam fra vannverket er viktig for en bærekraftig bruk av vannressursene ved 
at vann fra slambehandlingen kan føres tilbake til vannverket. Dette tiltaket vil også bidra 
til å øke leveringssikkerheten, bl.a. i perioder med tørke.  
 
Hensynsone teknisk infrastruktur  
Vi er tilfredse med at dere, gjennom presiseringer under kapittelet om samfunnssikkerhet 
og beredskap nevner plangrep knyttet til drikkevannsforsyningen. Dette ser vi blant annet 
ved at det er foreslått nye hensynssoner som sikrer råvanntunnelen fra Gjersjøen til 
Stangåsen og trasen for råvannledningen frem til vannbehandlingsanlegget. Dette er i tråd 
med anbefalinger i vannverkets farekartlegging.  
 
   
Tiltaksplan  
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Kommunen har utfordringer med å nå mål om god økologisk og kjemisk vannkvalitet i 
vannforekomstene. Det er derfor bra at dere skal utarbeide en tiltaksplan for oppfølging av 
kommunens hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø.   
 
Rekkefølgebestemmele  
Det er svært bra at det gjennom kommuneplanene fastsettes bestemmelser som sikrer at 
nødvendig infrastruktur som vann og avløp blir etablert eller sikret på en tilfredsstillende 
måte før utbygging kan tillates.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hanne Opaas Martinussen  
Seksjonssjef 
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