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INNSPILL TIL HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN OMRÅDEREGULERING FOR KLEIVVEIEN NORD PLAN ID 2016032
Mattilsynet viser til brev om høring/offentlig ettersyn for Kleivveien Nord, datert 03.07. 2020. Dere
ber om merknader til planforslaget innen 15. september 2020. Vi har ikke tidligere uttalt oss i
saken.
Mattilsynets rolle i arbeid med plansaker
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
plansaker som berører Mattilsynets forvaltningsområde.
Vårt viktigste ansvarsområde i relasjon til planarbeid er knyttet til beskyttelse av eksisterende og
framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. En
god og sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og avgjørende for folks helse og for
samfunnets sikkerhet. Drikkevann brukes også som sanitærvann og til brannslukning
Mattilsynet har som statlig myndighet for drikkevann 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 vil spesielt fremheve kommunens plikter i forhold til planarbeid drikkevannsforskrift § 26
Her stilles det krav til at kommunene tar drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av
kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk.
Kommunen skal videre ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.
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Vi viser videre til andre viktige krav i drikkevannsforskriften.
§ 4 Forurensing forbyr forurensing av drikkevann. Der det er fastsatt beskyttelesetiltak ihht § 12
eller restriksjoner etter § 26 gjelder forbudet brudd på disse.
§ 9 Leveringssikkerhet. Krever drifts- og beredskapsplaner som sikrer leveranse av tilstrekkelig
mengder drikkevann til enhver tid.
§ 12 Beskyttelsestiltak setter klare krav til beskyttelse av vanntilsigsområde, uavhengig av
renseprosesser i et vannforsyningssystem
§ 26 Kommunens plikter pålegger kommunene å ta drikkevannshensyn når den utarbeider
arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant
regelverk. Kommunen skal ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.
Bakgrunn
Planen for området legger opp til oppføring av 260 leiligheter i blokker på 3 til 5 etasjer.
Innspill
I årene fremover skal Bekkestua bygges ut. Det planlegges både private og kommunale prosjekter
på tre hovedområder: Bekkestua nord, Nadderud og Bekkestua Sentrum øst (med Kleivveien nord,
Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør).


Vi anbefaler at dere ser alle utbyggings prosjektene i en sammenheng slik at en sikrer at
kapasiteten på distribusjonssystemet er stor nok til å dekke det fremtidige behovet for
drikkevann, sanitærvann og slokkevann.



Vi vil også nevne risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med
anleggsarbeid. Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at
det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Det er viktig at
kommuner og entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg sitt
ansvar bevisst.

Med hilsen

Bjørg Voje Heieren
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