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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 
FROLAND KOMMUNE 
 
Vi viser til brev fra Froland kommune, datert 21.06.2022, deres referanse 21/1572-60, vedr. høring og 
offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel.  

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. Som 
høringsinstans til kommuneplanens arealdel har vi i oppgave å bidra til å ivareta nasjonale og regionale 
interesser innenfor våre forvaltningsområder. I tilknytning til revidering kommuneplanens arealdel er tema 
knyttet til drikkevannsforsyningen spesielt relevant.  

Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer: 

 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, jf. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).  
 

 Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 har konkrete mål som skal ivaretas 
spesielt for å sikre vannforsyninger gjennom tiltak i planer. Herunder er mål om å knytte 
utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan 
kontrolleres. Kommunen må ha oversikt over antall innbyggere som ikke er tilknyttet 
vannforsyninger der drikkevannet kontrolleres, og fastsette målsetninger i planen for å tilknytte 
flere til fellesanlegg med god drikkevannskvalitet og hvor vannet kontrolleres.  

 
 I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 er det tydelige 

forventninger til kommuner og Fylkeskommune. Det fremheves at det er viktig at vannforekomster 
som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at brukerkonflikter kan unngås og at 
befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av 
drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer. 
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Mattilsynet har følgende uttalelse til av Forslag til kommuneplanens arealdel for Froland kommune. 

Vi viser til vårt innspill til varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ved revidering av 
kommuneplanens arealdel, jf. brev av 09.11.2021, vår referanse 2021/196747. Her ga vi uttrykk for 
forventning om at bl.a. følgende ble ivaretatt ved revideringen: 

 Drikkevannshensynet kommer tydelig fram i arealformålene, sammen med synlige hensynssoner og 
klare bestemmelser, herunder rekkefølgebestemmelser, som sikrer etterlevelse og videreføring inn 
i det øvrige planarbeidet i kommunen.  

I konsekvensutredningene for Bøylestad og Jomås står at «Nidelva er drikkevannskilden til Frolands 
befolkning og må vises stor hensyn.» Utover denne referansen til drikkevannhensynet har vi vanskelig for å 
se at tematikken er tatt opp eller behandlet i arealplanens dokumenter. 

Som del av kommuneplanen inngår arealplanen i kommunens overordnede styringsdokument og gir 
føringer for all videre planlegging.  Leveringssikkerhet for nok og trygt drikkevann vil være en avgjørende 
forutsetning for folkehelsen, samfunnssikkerheten og bærekraftig kommuneutvikling. Klimaendringene vil 
påvirke og utfordre vannforsyningen i framtiden. Ut fra disse perspektivene mener vi det vil være behov for 
at hensynet til vannforsyningssystemet og leveringssikkerhet innarbeides i arealplanen. 

I tillegg til hensynet til kommunens eksisterende vannforsyningssystem, vil Mattilsynet i denne 
sammenheng oppfordre kommunen til å inkludere kommunens planer for etablering av 
reservevannforsyning i arealplanarbeidet. Den kommunale vannforsyningen har pr. i dag ikke 
tilfredsstillende leveringssikkerhet. Mattilsynet har gitt pålegg for å etterleve drikkevanns-forskriftens krav 
om å «… sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og 
beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid» (jf. § 
9.Leveringssikkerhet).  

Kommunen skal sikre en helthetlig vann- og avløpsløsning. Der hvor kommuneplanens arealdel gir rammer 
for framtidig utbygging, herunder spredt bolig- og fritidsbebyggelse, må det komme fram i bestemmelsene 
at disse skal tilkobles en drikkevannsforsyning som leverer hygienisk betryggende drikkevann i tilstrekkelige 
mengder. Det må være krav om at tilfredsstillende vann og avløp skal være ferdig etablert før boliger, 
fritidsboliger m.v. tas i bruk. 

Konklusjon:  

Mattilsynet tilrår at Froland kommune: 

 Innarbeider hensynet til vannforsyningssystemet og leveringssikkerhet i revidert arealplan.  
 Fastsetter krav i arealplanen/planbestemmelsene som sikrer at nye utbyggingsprosjekter har 

tilgang på hygienisk betryggende drikkevann i tilstrekkelige mengder. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nina Vehus 
Avdelingssjef 
Mattilsynet, Region Sør og Vest 
Avdeling Arendal 
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