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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR
BJØRKHAUGEN I MESNALI - SVAR FRA MATTILSYNET
Mattilsynets rolle i plansaker
Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann med ansvar for å ivareta nasjonale og regionale
føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. Føringer for dette er blant annet gitt i Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging, nasjonale mål for vann og helse, matloven
med drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Uttalelse fra Mattilsynet til reguleringsplan for Bjørkhaugen i Mesnali
Vi registrerer at dere i detaljreguleringsplanen planlegger for begrenset utbygging i påvente av
felles løsninger for avløp, og at dere planlegger at vannforsyning skal etableres med ledningsnett fra
eksisterende kilde for Bjørkhaugen, ref pkt 4.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, i
Planbeskrivelsen.
I reguleringsbestemmelsene, pkt 3 Fellesbestemmelser for hele planområdet, sier dere at «Før det
gis tillatelse til utbygging av ny bebyggelse må det foreligge godkjent løsning med tilfredsstillende
kapasitet for vann og avløp.»
Vi registrerer at dere er klar over at løsningen for vannforsyning skal plangodkjennes iht. § 18 i
drikkevannsforskriften før dere tillater at utbyggingen kan starte. Kilden dere oppgir at dere
planlegger å bruke er ikke tidligere registrert I Mattilsynets registre.
Med bakgrunn i opplysningen vi ovenfor har referere til har vi ingen innvendinger til planen. Det
forutsetter imidlertid at dere sørger for at planen inneholder krav til vannforsyning, fortrinnsvis
fellesløsninger, og at dere setter rekkefølgebestemmelser som utvetydig sikrer at kravet til
plangodkjenning av vannforsyningen er oppfylt før utbyggingen starter.
Videre er det viktig at vannkilder er merket av i kart og med eventuelle hensysnssoner avmerket
rundt vannkilden for å sikre beskyttelse av nedslagsfeltet til vannkilden. Vi kan ikke se at
vannkilden er avmerket i kartgrunnlaget som følger saken.
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Vi har noen merknader til dokumentasjonen som følger høringen:
Under punktet Forurensing i Planbeskrivelsen pkt 6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget,
sier dere «Det settes et tak på antall nye enheter med innlagt vann som innarbeides i
reguleringsplanen som en rekkefølgebestemmelse.» Vi ser her at dere opererer med både 15 og 10
hytter.
Samtidig står det i Reguleringsbestemmelsene i Detaljreguleringsplanen, pkt 6
Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring: «Det tillates ikke innlagt vann og avløp i
bygninger, før det foreligger utslippstillatelse og varig løsning med kommunalt vann- og
avløpsanlegg. Det kan likevel tillates bygd maksimalt 10 hytter med lukket tank-løsning for avløp
før kommunalt anlegg er ført fram til området. Plasseringen av lukket tank for hver enkelt av disse
tomtene skal være minimum 100 meter fra Sør-Mesna. Det skal benyttes toaletter og dusjløsninger
med lavt vannforbruk.»
Vi synes det her er uklart i hvilken grad dere vil tillate bygging av hytter uten vannforsyning og
forventer at dette blir avklart og tydelig i fortsattelsen, slik at løsningene for etablering av
vannforsyning blir gjort til riktig tidspunkt.
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