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Uttalelse  til planprogram kommuneplanens samfunnsdel  -  Hustadvika
kommune.

Vi viser til høringsbrev datert 22.06.2018.

Mattilsynet har hørings- og innsigelsesrett etter Plan-og bygningsloven § 5-2 og 5-4.

Temaet vannforsyning i den nye kommunen vil naturlig kunne inngå iflere deler i programmet, som
infrastruktur, folkehelse og beredskap, klima og miljø, og under hovedsatsningsområder.

Foruten Plan- og bygningsloven vil også Drikkevannsforskriften, vannforskriften (om
vannområder), samt Nasjonale mål for vann og helse, være førende i planarbeidet.
Drikkevannsforskriften  §  26 omhandler kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i
planarbeidet, og ha oversikt over alle vannforsyningssystemer. Dette siste bl.a. for lettere å sikre
hensyn til drikkevannskildene i planarbeidet.

Vi vil framheve at sikker og god vannforsyning i kommunen vil være den viktigste infrastrukturen
for å sikre liv og helse, både i fredstid og under kriser og krig.

Følgende mer konkrete mål og momenter bør/kan inngå og vurderes i kommuneplanens

samfunnsdel:

o  Sikre og beskytte nåværende og framtidig vannforsyning med hensyn på forurensing og
sikring av arealer og vannkilder.

. Sette mål for at en økt andel av innbyggeren er tilknyttet helsemessig trygg og sikker
vannforsyning.

o  Mål for kommunalt tilsyn med funksjon og utslipp fra avløpsanlegg til eventuelle

drikkevannskilder.

.  Sette mål for eventuell forbedring av vannkvaliteten i drikkevannskildene.

.  Mål for utskiftning av gammelt ledningsnett.
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.  Mål for etablering av reservannsforsyning, krisevannforsyning og nødvannforsyning

(sikkerhet og beredskap). Dette kan innebære samarbeids med andre vannverk og
kommuner.

.  Planlegge etablering av ny kommunalt eid vannforsyning der det er behov ved nye bolig-

eller hyttefelt.

.  Vurdere effekter av klimaendringer på vannforsyningen.

Med hilsen

Torild Nesjan Stubø

seksjonssjef
Oddbjørn Heggem
seniorinspektør
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