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Aktuelle tiltakshavere

Informasjon angående søknad om utslippstillatelser nær
drikkevannskilder
Mattilsynets anliggende er å følge opp nasjonale og regionale føringer i plan- og
dispensasjonssaker som kan påvirke fagområdene drikkevann, fiskehelse og plantehelse.
Utvikling av næringsområder, boligområder, industri, veier, andre aktiviteter og tiltak som
innebærer graving/masseflytting og liknende, skal ikke forurense drikkevannskilder, spre fiske- og
krepsesykdommer, spre planteskadegjørere eller plantemateriale/planter som er forbudt etter
plantehelseforskriften (eksempel floghavre, kjempebjørnekjeks).
I prinsippet skal alle plan- og dispensasjonssaker i kommunen som kan påvirke våre fagområder,
sendes til Mattilsynet for eventuell uttalelse. Det inkluderer også søknader knyttet til
avløpsordninger og utslippstillatelser i nedbørsfeltet til drikkevannskilder.
Mattilsynet forvalter drikkevannsområdet med utgangspunkt i at drikkevannskildene ikke skal få
større belastning/risiko enn dagens status. Mattilsynet ønsker ingen nye tiltak og aktiviteter i
nedbørsfeltet som kan øke faren for forurensning til drikkevannskilden. For tiltak som allerede er
igangsatt, skal det jobbes for en forbedring, det vil si tiltak som kan redusere forurensning.
Tilsynet for små avløpsanlegg, som administreres av Lier kommune, behandler mange søknader
som kommer inn under Mattilsynets ansvarsområde. Dette er Tilsynet bevisst på og vil i sin
forvaltning også ivareta våre interesser og fokusområder.
Forurensningsforskriftens § 12-11 krever at utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg lokaliseres
og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter
unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. Derfor må det
påregnes strengere krav til rensing og utslippssted for søknader om utslippstillatelser nær
drikkevannskilder.
Ved behov for grundigere drøftelser og vurderinger rundt drikkevannsinteresser, saker av større
omfang, søknader om dispensasjon og ved klagesaksbehandling, kan det være nødvendig for
Tilsynet å varsle om utvidet saksbehandlingstid jf. forurensningsforskriftens § 12-5 andre ledd. I
slike saker blir ofte Mattilsynet direkte involvert.

Mattilsynet
Seksjon mat Vestfold

Saksbehandler: Rolf Arne Karlsen
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Hjemmelen for Mattilsynets arbeid med drikkevannsforvaltning er blant annet «Forskrift om
vannforsyning og drikkevann» (Drikkevannsforskriften) fra 2016.
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