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INNSPILL TIL VARSEL OM PLANOPPSTART - STABEKK SENTRUM
GATER OG BYROM - DETALJREGULERING
Vi viser til deres oversendelse datert 4. februar 2021 med varsel om oppstart av detaljregulering for gater
og byrom i Stabekk sentrum.
Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at allment tilgjengelige møteplasser og
blågrønn struktur i Stabekk sentrum styrkes ved opprusting av torg, bekkeåpning og etablering
av lommeparker. Det skal sikres at Gamle Drammensvei og Gamle Ringeriksvei bygges om til
en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres. Viktige problemstillinger vil være
detaljering av gateutforming, sykkelløsning, overvannshåndtering, inkludert bekkeåpning og
innhold og prinsipper for byrom spesielt stasjonstorget og forbindelser.
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
Mattilsynets innspill
Mattilsynet er kjent med at det er offentlig leveranse av drikkevann til abonnenter innenfor planområdet i
dag.
Kommunen må vurdere kapasiteten og leveringssikkerhet på drikkevannsforsyningen, slik at det er en reell
mulighet til å utvikle området. Dere må sikre trygt og tilstrekkelig drikkevann til alle som oppholder seg,
bor, driver en virksomhet eller annen aktivitet innenfor planområdet.
Vedlikehold og utskifting av ledningsnett drikkevann bør vurderes som en del av arbeidene med å etablere
ny aktivitet og oppdatere gjeldende planer for Stabekk.
Ut over dette har vi ingen konkrete merknader til de nasjonale eller regionale interessene vi er satt til å
ivareta nå i oppstartsfasen.
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