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UTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN - AREALDEL - 2023 - 2035. 
 
Vi viser til mottatte dokumenter i forbindelse med ny kommuneplan, arealdel 2023 – 2035, 
Sandefjord kommune. 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. 
Som høringsinstans til planer etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling har Mattilsynet i 
oppgave å bidra til å ivareta nasjonale og regionale interesser innenfor disse områdene. 
 
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 
 
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 er det tydelige 
forventninger til kommuner og fylkeskommuner. Det framheves 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. 
 
Innspill til kommuneplanens arealdel 
Drikkevann og drikkevannsforsyninger er i hovedsak saksområdet vårt i denne uttalelsen. 
Mattilsynet forventer at arealdelen tydelig beskriver hvilke målsettinger kommunen har innenfor 
området drikkevann/drikkevannsforsyning. 
I Sandefjord kommuneplans arealdel framkommer dette ved at: 

 Sikringssoner for eksisterende drikkevannskilder er definert og bestemmelser for området 
er etablert. 

 Hensynssoner for hovedvannledninger med bestemmelser er etablert. 
 All bebyggelse, inkludert eksisterende og ny fritidsbebyggelse, har krav om tilknytning til 

offentlig nett for vann og avløp. 
 I samtlige byggeområder kan utbygging ikke finne sted før kapasitet på tekniske anlegg er 

tilfredsstillende ivaretatt, herunder vann og avløp. 
 Ved all arealplanlegging skal det utarbeides en VA-rammeplan som viser løsninger for 

vann, avløp og overvann 
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Mattilsynet vurderer at Sandefjord kommune har gjort viktigheten av nok og trygt drikkevann 
tilstrekkelig tydelig i kommuneplanens arealdel og at det framkommer av plandokumentene 
hvordan dette arbeidet prioriteres av kommunen. 
 
Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer til kommuneplanen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Pernille Tharaldsen Hustad  
Avdelingssjef avd. Vestfold, Mattilsynet reg Øst  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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