
  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Søndre Buskerud 
 

 
 

Saksbehandler: Marit Beseth Nordeide 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
MATTILSYNET: HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL FOR LIER – 2017 – 2028 - INNSIGELSE 
 
 
Mattilsynets konklusjon - innsigelse 
Mattilsynet kan ikke se at drikkevann er tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
kommuneplanens arealdel som er på høring. Det mangler vurderinger og 
konsekvensutredninger som synliggjør at planforslagene bidrar til å ivareta og sikre 
vannkildene. Spesielt gjelder dette planen på Toverud (massetak) og vannkilden 
Holsfjorden. Vi etterspør i tillegg en vurdering av drikkevann som naturressurs på 
lik linje med planens vern av jord og ravinedaler, og viser til relevant regelverk for 
drikkevann og vannressurser. 
  
Mattilsynet viser til brev med høringsutkast datert 25.10.2018. 
 
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. 
  
Med utgangspunkt i relevant regelverk, og føringer både nasjonalt og regionalt, har vi kommentarer 
til planen som er på høring. 
 
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 
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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.  
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. Regional areal- og transportplan for Buskerud 2017-2030  
For drikkevann er det i denne planen gitt retningslinjer og viktige føringer som sammen skal 
beskytte drikkevannsressurser slik at nok og godt drikkevann er sikret. Det presiseres at 
drikkevannskilder (overflatekilder, grunnvannskilder og reservekilder) skal synliggjøres i 
kommuneplanens arealdel.  
Der drikkevannskilder strekker seg over kommune- og fylkesgrenser skal det etableres samarbeid 
mellom berørte parter for å sikre drikkevannskildene mot forurensning. Den gir føringer om en 
restriktiv bruk av arealer nær drikkevannskilder. Kommunen skal vurdere risiko og normalt ikke 
etablere bygg  og virksomheter i nedbørsfelt til kilder for drikkevann. Kommunen skal prioritere og 
beskytte drikkevannskilder i arealplanleggingen. Drikkevannskilder med hensynssoner og med 
bestemmelser som regulerer aktivitet i nedbørsfelt skal synliggjøres i kommuneplanens arealdel. 
Videre skal kommunen kartlegge små drikkevannsforekomster i egen kommune for å kunne 
vurdere risiko ved utbygging og endret arealbruk. 
 

5. 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 uttalelse til forhåndshøring av kommuneplanens arealdel den 16.04.2018. 
Vi viste generelt til gjeldende regelverk og innhold av betydning for arealdelen av kommuneplaner.  
Videre etterlyste vi spesielt en henvisning til Hovedplan for vann og avløp 2017-2041 slik at 
strategiene for å nå målene i hovedplanen for drikkevann er kjent og legges til grunn for planene 
for infrastruktur i kommunen. Rekkefølgekravene (§ 11-4) stiller krav til offentlig vann- og 
avløpsnett til områdene. Her må det vurderes om det er nok drikkevann, godt drikkevann og sikker 
vannforsyning til området. Utbedringer og fornyelse av forsyningsnettet er viktig å ta med i 
planarbeidet, samt flaskehalser på forsyningsnettet. I følge Kostra leverer Lier kommune 
drikkevann til 78 % av sin befolking. Det vil si at 22% får drikkevann fra private kilder. Disse 
vannkildene må det tas hensyn til i kommunes planarbeid. 
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Plandokumentene 
Mattilsynet ser det som positivt at kommunen følger opp punkter i planprogrammet for å ivareta 
vassdragene. Planbestemmelser, kapittel 5 Byggeforbud har definert forbud mot tiltak langs 
vassdrag. Kapittel 9 omfatter hensynssoner, herunder faresone flomfare (H320), skredfare (H310) 
og i tillegg retningslinjer for hensynssoner naturmiljø, kulturlandskap, kulturmiljø, grøntstruktur og 
infrastruktur (vannbasert oppvarmingssystem). Før utbygging (næring/bolig) er det gjennom 
bestemmelser og rekkefølgekrav stilt krav til vann- og avløpsplaner. 
Naturressurser som jordvern og ravinedaler er ivaretatt blant annet gjennom bestemmelser. Det er 
krav til matjordplaner og det er planlagt et arbeide med en helhetlig plan for framtidig bevaring og 
skjøtsel av raviner i Lier. 
 
Konsekvensutredninger følger planen på høring. Multiconsult har gjennomført 
konsekvensutredningen for massetak/steinbrudd/råstoffutvinning på Toverud som er lokalisert i lia 
ovenfor Holsfjorden. Naturverdier i planområdet er kartlagt. Det foreligger to alternativer for 
utvidelse. Mot dagens situasjon regnes begge alternativene til å ha stor negativ konsekvens på 
registrerte naturverdier. Fare for avrenning ned i bekker og videre mot Holsfjorden er ikke vurdert. 
 
Holsfjorden som vannkilde 
Holsfjorden er per i dag en vannkilde for vannverkene Glitre, Asker og Bærum, og skal videre 
etableres som reservevannkilde for Oslo. Dette betyr at Holsfjorden vil bli en vannkilde for mer enn 
800 000 innbyggere. I tillegg er Tyrifjorden med Holsfjorden vannkilde for flere mindre vannverk 
lokalt. Holsfjorden som vannkilde er av nasjonal interesse og har stor betydning for 
leveringssikkerhet av drikkevann. 
 
 
Mattilsynets forutsetninger 
 

 Plandokumentene har ingen tydelig henvisning til Hovedplan for vann og avløp, men det er 
lagt inn rekkefølgekrav som vil sikre at tilstrekkelig leveranse av drikkevann til nye områder 
for boliger og næringsområder er vurdert tidlig i prosessene for detaljregulering. Dette må 
følges opp i den enkelte plan innenfor kommunen.  

 Drikkevann og drikkevannskilder er en av våre viktigste naturressurser, og en trygg og 
sikker levering av drikkevann til befolkning og næringsliv er en betingelse for god folkehelse 
og for et velfungerende samfunn. Vi etterspør en vurdering av drikkevann som naturressurs 
på lik linje med planens vern av jord og ravinedaler. Viser til relevant regelverk ovenfor. 

 Det mangler en konsekvensutredning av Toverud massetak med fokus på mulig 
forurensning og avrenning mot vannkilder, spesielt mot Holsfjorden som stor 
drikkevannskilde. Vi viser til relevant regelverk på drikkevann, og vannforskriften.   

 Holsfjorden er drikkevannskilde som strekker seg til flere kommuner og fylker. Vi etterspør 
samarbeide mellom de berørte parter som bidrar til å sikre drikkevannskilden mot 
forurensning. Begrensninger i aktivitet i nedbørsfelt til kilder gjennom hensynssoner og/eller 
bestemmelser er en del av dette. Dette skal synliggjøres i kommuneplanens arealdel. Vi ser 
ikke at dette kommer tydelig frem i planen som er på høring.  

 
 
Vi kan ikke se at Mattilsynet sin uttalelse til forhåndsvurdering er fulgt tilstrekkelig opp. Lier med 
Holsfjorden har drikkevannskilder av interesse for flere kommuner og fylker. Dette må gjenspeiles i 
kommuneplanen. Mattilsynet fremmer innsigelse til planen på dette grunnlag, se konklusjonen 
innledningsvis i denne uttalelsen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Beseth Nordeide  

 



 

Side 4 av 4

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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