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SVAR PÅ BREV MED SPØRSMÅL VED AVKLARINGER OM 
UTSLIPPSTILLATELSE 
 
Vi viser til deres brev datert 22. desember 2020 hvor dere ber om avklaringer rundt avløpsledning i 
Hurdalssjøen. Bakgrunn for forespørsel er pågående prosess for å beslutte fremtidig løsning for 
vann og avløp i Hurdal kommune. I forbindelse med brevet innkalte Statsforvalteren i Oslo og 
Viken til et møte på Teams 26. januar 2021 med Hurdal kommune. Mattilsynet deltok også på 
dette møtet. 
 
Ved behandling av saken med ny V/A-løsning i Hurdal kommune har det dukket opp spørsmål fra 
politisk hold om å legge avløpsledning i Hurdalssjøen. Dere ønsker en tilbakemelding/avklaring på 
eventuell sjøledning for avløp i Hurdalssjøen. Spørsmålene er knyttet til Statsforvalterens vedtak 
om utslippstillatelse datert 20. mai 2019. Utslippstillatelse er ikke Mattilsynets forvaltningsområde, 
og vi skal ikke uttale oss om Statsforvalterens vedtak i saken. 
 
Vi kan veilede om regelverket i forhold til å legge en avløpsledning i Hurdalssjøen, som er en 
drikkevannskilde. 
 
Hurdalssjøen som drikkevannskilde 
Hurdalssjøen er drikkevannskilde for Ullensaker kommune. Ullensaker kommune er en stor 
kommune med ca 40 000 personer. I tillegg forsynes Oslo lufthavn med drikkevann fra Ullensaker 
kommune, og Ullensaker kommune er reservevannforsyning for Nedre Romerriket vannverk og 
Eidsvoll kommune. Dette gjør Hurdalssjøen til en viktig drikkevannskilde for veldig mange 
personer, samt en del av vannforsyning til kritisk infrastruktur.  
 
Regelverk og forventninger 
Drikkevannsforskriften har noen relevante krav i forhold til drikkevann og drikkevannskilder. 
Eksempler på relevante bestemmelser i denne saken er: 

§4. Forurensing 
«Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra 
vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir 
forurenset.»  

§ 12. Beskyttelsestiltak 
«Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.» 
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§ 26. Kommunens plikter 
«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. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt 
plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere 
kommuner. 

 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med 
planarbeid etter plan- og bygningsloven.» 

 
 
I tillegg finnes det også relevante bestemmelser i annet regelverk, slik som for eksempel 
vannforskriften: 

§ 17.Vann som brukes til uttak av drikkevann 
«Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal 
oppfylle miljømålene i § 4–§ 7 og kravene til råvann for drikkevann i annet regelverk, slik at 
omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres.»  

 
Videre er det klare nasjonale forventinger om å ta hensyn til drikkevannet. For eksempel kan 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (vedtatt 14. mai 
2019) nevnes. Vi viser her til pkt. 2.3: 

«…. Det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot 
forurensing slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur 
er en viktig del av kommunale planer ……».  

«Regjeringens forventninger 
… Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin 
planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres …» 

Vurdering 
Det er altså ingen konkrete bestemmelser om en avløpsledning kan godtas eller ikke i en 
drikkevannskilde. Avløpsledning i drikkevannskilde er en løsning som i utgangspunktet ikke er 
ønskelig, og noe Mattilsynet generelt ikke anbefaler. En lekkasje fra en slik avløpsledning vil kunne 
ha stor betydning for drikkevannet til Ullensaker kommune, folkehelsen og kritisk infrastruktur.  
 
Hvis man likevel vurderer en slik løsning for avløp, må farer ved løsningen vurderes grundig i en 
farekartlegging, risko- og sårbarhetsanalyse eller lignende. Avbøtende og/eller sikringstiltak må 
planlegges med stor sikkerhetsmargin, slik at avløpsløsningen ikke kan forurense 
drikkevannskilden. Dette må foregå i tett dialog med vannverkseier. 
 
Utsettelse på tidsfrist 
Det ble også stilt spørsmål om utsettelse av frist for ferdigstillelse av alternativ vannforsyning. 
Mattilsynet har tidligere fattet vedtak om at kommunen skulle vurdere leveringssikkerheten i 
kommunen. Vedtaket ble lukket på bakgrunn av en fremdriftsplan for arbeidet. 
Mattilsynet har pr nå ingen vedtak ovenfor Hurdal kommunes vannforsyning. Vi baserer oss på 
fremdriftsplanen som Hurdal kommune har utarbeidet. 
 
Hvis vi ikke ser tilstrekkelig fremdrift i arbeidet, kan det være aktuelt for oss med et varsel om 
vedtak med konkret frist for ferdigstillelse av alternativ vannforsyning. Foreløpig har vi ikke sett 
grunnlag for et slikt varsel, men vil følge med på saken fremover. I og med at løsning for alternativ 
vannforsyning også avhenger av hva som velges av avløpsløsning, vil Mattilsynet i størst mulig 
grad prøve å samordne eventuelle frister med Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren har 
allerede satt en frist for ferdigstillelse av avløpsløsning. 
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Med hilsen 
 
 
 
Eva Cathrine Langø 
seksjonssjef  
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