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MATTILSYNETS UTTALE TIL REGIONAL PLAN FOR KLIMA, ENERGI OG 
MILJØ 
 
Mattilsynet viser til mottatte brev fra Innlandet fylkeskommune, om regional plan for klima, energi 
og miljø datert 20.12.2022. 
 
Dere ønsker innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi har i Innlandet for klima, 
energi og miljø. Videre ønsker dere innspill til handlingsprogrammet.  
 
Som høringsinstans i planarbeid har Mattilsynet i oppgave å bidra til at planene ivaretar nasjonale 
og regionale interesser innenfor områdene drikkevann, plantehelse, fiskehelse/fiskevelferd og 
dyrehelse/dyrevelferd. Til denne planen uttaler vi oss til forvaltningen av drikkevannshensynet.  
 
Mattilsynets innspill: 
I dokumentene vises til at «Det er viktig at alle næringer og offentlige virksomheter arbeider etter 
sirkulærøkonomiske prinsipper. Med dette menes å utnytte naturressurser og produkter så effektivt 
og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt».  
For å utnytte råvannsressursene våre, og redusere svinn av trygt drikkevann, har Mattilsynet en 
forventning om at kommuner og vannverkseiere jobber aktivt og systematisk med å redusere 
lekkasjer fra ledningsnettet i vannforsyningene. 
 
I kapittel 3.5 står det at riktig forvaltning av vann er blant annet viktig for drikkevannet. Innlandet 
har viktige ferskvannsressurser, det er påvist økt tilskudd av fosfor i Mjøsa. I handlingsplanen 5.5.2 
står det at «Oppdrag Mjøsa skal være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskapning, 
vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa». Det er positivt at det er 
fokus på vannkvaliteten i Mjøsa som blir brukt som råvannskilde av flere kommuner.  
 
I kapittel 6 kunnskapsgrunnlaget at 70 % av befolkningen i innlandet har drikkevann fra større 
kommunale vannverk. Resterende har private vannforsyninger, som ikke er underlagt 
drikkevannsforskriften. Videre står det i kunnskapsgrunnlaget at det er registrert dårligere 
råvannskvalitet i drikkevannskilder som følge av økt temperatur, nedbør og avrenning.  
 
Vi vil presisere at drikkevannsforskriften gjelder for private vannforsyninger som leverer til minst to 
boliger eller fritidsboliger. 
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Vi oppfordrer til at det gjennom planarbeidet settes målsetninger for at flere innbyggere knyttes til 
fellesanlegg for vannforsyning som driftes godt og som leverer helsemessig trygt drikkevann. 
Videre må planene sikre at fremtidige og nåværende drikkevannskilder gis tilstrekkelig beskyttelse, 
slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig.  
Ved å beskytte drikkevannskilder og koble flere til fellesanlegg, får flere innbyggere tilgang på 
helsemessig trygt drikkevann og som bidra til å trygge samfunnsutviklingen på de fleste områder 
gjennom krav til bolig- og næringsutvikling.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Andberg 
avdelingsleder 
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