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UTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2033
Vi viser til oversendt dokument datert 25. mars 2021.
Vi har tidligere sendt innspill til oppstart og høring av planprogram, i brev datert 28. mai 2020. Vårt
innspill er ikke vurdert i partsbrev, endelig behandling av planprogrammet, datert. 19. juni 2020.
Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede føringer på prioriterte områder, med opplisting av
mål og satsingsområder. Videre vil underliggende planer som arealdelen og temaplaner være mer
konkrete planer med bestemmelser.
Det kan derfor være vanskelig å komme med konkrete kommentarer eller krav som bør oppfylles i
samfunnsdelen. Med tanke på en så vesentlig infrastruktur som vannforsyning, vil dette gripe inn
som en forutsetning for å nå en rekke av de målene som er listet opp. Det griper direkte inn i folks
hverdag, og i alt arbeidsliv og næring. Uten sikker vannforsyning kan samfunnet stoppe helt.
Sikker vannforsyning er lett å ta som en selvfølge, men kan være krevende både faglig og
økonomisk. Det krever også båndlegging av areal.
Vi ser at mange av bærekraftmålene skal ligge som en rettesnor for utviklingen i Nærøysund.
Bærekraftmål nummer 6 rent vann og gode sanitærforhold er det som er mest direkte knyttet til
sikker vannforsyning. Dette er ikke med blant de utvalgte prioriterte målene, men som nevnt over
er andre målsettinger også avhengig av oppegående vann- og avløpssystemer. Vann er også
nevnt et par steder som infrastruktur som må være på plass.
Samfunnsdelen skal følges opp av arealplaner og temaplaner, og vi kjenner til at dere arbeider
med ny temaplan for vann og avløp. Videre er det etter pålegg utredet utbygging av
vannforsyningen for Nærøysund vannverk med forslag til handlingsplaner som må forankres i
temaplan og økonomiplaner, slik at kommunen sikrer tilfredsstillende framdrift i utbedringene.
Med en forholdsvis sårbar vannforsyningssituasjon som er på dagens største vannverk er det
vesentlig at mål og framdrift kommer tydelig frem.
Vi mener denne satsingen på vannforsyningen kan stå i samfunnsdelen, men at det ikke er
vesentlig hvor det står. Det helt essensielle er at det blir gjennomført behovsrettede sikringstiltak
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på kapasitet, vannbehandling, og reserveløsninger for et hvert scenario. Prinsippene gjelder all
vannforsyning i kommunen.
Konklusjon
Vi har ingen klar innvendig til kommuneplanens samfunnsdel, men presiserer betydningen av at
utbedring og sikring av vannforsyningen forankres i planarbeidet. Når det gjelder
drikkevannshensyn etter drikkevannsforskriftens § 26, skal kommunen ta drikkevannshensyn ved
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Med hilsen
Torger Hundseth
seniorinspektør
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