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Høringsinnspill kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035 

 
Viser til brev (ref. 21/6602- 229) datert 26.09.2022 angående høring/offentlig ettersyn av forslag til ny 

kommuneplan 2023 – 2035 (arealdel) og til kontakt med David Bakke Haugen/Sandefjord kommune. 

Vestfold Vann IKS har i innspill (vår ref. 21/00002-26) datert 12.07.2021 til kommuneplanens arealdel anmodet 

om opprettelse av en hensynssone for hovedvannledningen. Innspillet er nå tatt inn i kommuneplanforslaget, 

jfr. Planbeskrivelse med Formannskapets vedtak, punkt 4.9.1. Vannforsyning og Bestemmelser og 

retningslinjer, punkt 5.1.5. Hensynssone (H190) for hovedvannledningen til Vestfold Vann. 

Hensynssonen skal redusere risiko for utilsiktet skade på hovedvannledningsanlegget. Den foreslåtte 

bestemmelsen fastsetter at Vestfold Vann skal varsles i rimelig tid før utførelse av angitte aktiviteter innenfor 

en sone på 100 meter fra hovedvannledningen. Etter dialog med kommunen, er vi opplyst om at 

hensynssonen må markeres i kommunenes arealplankart i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser. 

Selv om vannforsyningsanleggene vanligvis betraktes som kritisk infrastruktur, er Vestfold Vann sine anlegg 

ikke omfattet av Sikkerhetsloven. Som et føre-var tiltak har Styret i Vestfold Vann likevel besluttet at 

informasjon om anleggenes trasé, posisjon og kritiske komponenter skal skjermes mot offentlig innsyn. 

Hensikten er å vanskeliggjøre planlegging og utførelse av tilsiktede handlinger som kan skade vannforsyningen 

eller skape frykt og usikkerhet i befolkningen. 

Siden krav om markering av hensynssonen i arealplankartet må oppfylles for at bestemmelsen skal være 

forvaltningsrettslig gyldig, foreslår vi at bestemmelsen i denne omgang gjøres om til en retningslinje i 

arealplanbestemmelsene. Forutsatt at krav om markering i arealplankartet ikke gjelder for retningslinjer. 

Hensynssonen kan i så fall tilgjengeliggjøres på temakart for kommunens saksbehandlere, tilsvarende tilbudte 

kartapplikasjon med klausuleringsbeltet for hovedvannledningen, som nå er under utprøving i kommunen. 

Alternativt må vi beklageligvis anmode om at innspillet strykes og at hensynssonen for hovedvannledningen 

tas ut av arealplankartet så snart som mulig. 
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