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Emne: Innspill til planarbeide til "Varsel om oppstart av planarbeid - Områdereguleringsplan Dokka vest"
Hei,
Mattilsynet har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for områdereguleringsplan for Dokka Vest, der frist
for å komme med merknader og innspill er 23.03.2017.
Mattilsynet har følgende merknad/innspill til det oversendte planprogrammet:
Dere har listet opp de viktigste nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet i eget vedlegg
bakerst i planprogrammet. Mattilsynet savner her de Nasjonale mål for vann og helse:
· Link til de nasjonale mål for vann og helse:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/Protokoll_om_vann_og_helse/
Protokoll om vann og helse har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre
vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og
redusere vannrelaterte sykdommer. Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og
tilfredsstillende sanitære forhold. De nasjonale målene får betydning for både vannverkene og for offentlig
forvaltning som skal følge dem opp. Konkret vil dette si at det må settes tydelige ambisjoner for å oppnå
rent vann til alle.
Regjeringen forventer blant annet at det settes mål for å få flere innbyggere knyttet til helsemessig trygt og
forsyningsmessig sikkert vann
· Kommunen må sette seg mål for å knytte flere med private, utilfredsstillende separate og små
fellesanlegg, til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan kontrolleres.
Vi ser at dere skriver at det er utredningsbehov for en egen plan for vann og avløp, og en egen plan for
overvann. Det er bra.
Videre ser vi at dere vurderer flytting av miljøstasjonen og Vinjarmoen motorbane for å frigjøre arealene til
andre formål. Både miljøstasjon og motorbane innebærer mulig forurensende aktivitet for drikkevann, noe
som må hensyn tas ved planlegging av nye områder for disse aktivitetene.
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