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MATTILSYNETS MERKNADER TIL STATLIG REGULERINGSPLAN FOR 
NASJONALT BEREDSKAPSSENTER PÅ TARALDRUD I SKI KOMMUNE 
 
Mattilsynet viser til varsel om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram datert 21.10.2016. 
 
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i saker 
som kan berøre drikkevann.   
Mattilsynet peker i denne sammenheng særlig på de nasjonale mål – vann og helse som ble vedtatt 
av regjeringen 22. mai 2014, og forskrift om vannforsyning og drikkevann.  Våre viktigste interesser i 
saken er knyttet til beskyttelse av eksisterende drikkevannskilde og levering av trygt og sikkert 
drikkevann til innbyggere. Godt drikkevann er et av samfunnets beste bidrag til god folkehelse og kan 
anses som vårt viktigste næringsmiddel.  
 
Vi viser til pkt. 6.6 - Vannmiljø i planprogrammet som peker på at det berørte området vil bestå av 
mye harde flater og at avrenning/overvann vil drenere til Snipetjernvassdraget, som renner videre ut i 
Gjersjøen.  
 
Gjersjøen er en vesentlig drikkvannskilde for 40 000 personer i Oppegård og Ås kommune.  
Drikkevannsforsyningen i området er sårbar, med stor aktivitet i nedbørsfeltet og med mange mulige 
forurensningskilder. Det er begrenset kapasitet for reservevann, og det eksisterer ingen alternativ 
råvannskilde.  
 
Skulle det f.eks. lekke ut petroleumsprodukter fra drivstoff til helikopter vil kilden kunne være påvirket i 
lang tid. Endringer i klima med hyppigere og kraftigere nedbør (styrtregn) og vind vil også medføre 
større behov for å ivareta overvannet på en tilfredsstillende måte. Vi anser det som viktig at overvann, 
i likhet med annen mulig forurensing knyttet til anleggsdriften, ledes ut av planområdet, og ikke kan 
forurense Gjersjøen. 
 
Det er viktig at man i planarbeidet ser tiltak i sammenheng med annen aktivitet i området, både 
eksisterende, f.eks E-6  og planlagt ny aktivitet, f.eks Taraldrud  døgnhvileplass for langtransport, 
servicesenter mm., slik at den totale belastningen i vassdraget og forurensing av Gjersjøen 
reduseres.  
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Mattilsynet støtter at dere må utrede risiko for forurensing av vassdraget. Vi forventer at det blir 
gjennomført en helhetlig risikovurdering/ROS-analyse, hvor forhold som kan medføre forurensing 
(også i en anleggsperiode) av drikkevannskilden blir vurdert.  Konsekvenser for drikkevannskilden og 
den eksisterende vannbehandling ved Oppegård kommunes vannverk sin evne til å håndtere en 
forurensing må også utredes som en del dette arbeidet.  
 
Det er vesentlig at dette ender opp med løsninger som sikrer, og helst bidrar til å forbedre 
vannkvaliteten i planområdet med bakgrunn i Gjersjøen som drikkevannskilde.  Det er i denne 
sammenheng naturlig at det legges inn sikkerhetsmarginer knyttet til de ulike sikringstiltak.   
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Klaus Fottland  
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