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INNSPILL TIL OPPSTART AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
2023-2035 OG HØRING AV PLANPROGRAM - RISØR KOMMUNE 
 
Viser til melding om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 og  
planprogram for Risør kommune, mottatt til høring og offentlig ettersyn 7.april 2022.  
 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.  
Som høringsinstans til kommuneplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at kommuneplanens 
samfunnsplan ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor vårt forvaltningsområde. 
 
Fra mottatt planprogram:  
 

 Målet med planarbeidet er å lage en revidert samfunnsdel som skal bli et godt politisk og 
administrativt styringsdokument som gir føringer for videre planarbeid og saksbehandling i 
kommunen. 

 
 Det legges opp til at kommuneplanens samfunnsdel også skal inneholde en overordnet 

arealstrategi med et arealregnskap. Arealstrategien vil legge føringer for kommuneplanens 
arealdel, og det foreslås at Risør kommune igangsetter rullering av arealdelen så snart 
samfunnsdelen er vedtatt.  
 

 Fra “Nasjonale og regionale føringer”:  

2.1 FNs BÆREKRAFTSMÅL  
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. I Risør kommune vil vi bruke de 17 bærekraftsmålene som en 
rettesnor for våre egne lokale mål for samfunnet vårt. Det vil være en viktig del av 
kommuneplanarbeidet å konkretisere de globale målene til lokal virkelighet og relevans. 

 
 4.1.2 Klima og miljø  

Omfatter FNs bærekraftsmål nr. 6, 7, 12, 11, 13, 14, 15 og 17 
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Risør kommune er i gang med å lage en klima- og miljøplan, det ble varslet oppstart av 
Miljøplanen 23.03.2021. Risør kommune har også utarbeidet klimabudsjett for 2022. Selv 
om det meste av kommunens klima og miljøarbeid vil knyttes opp mot klima og 
miljøplanen, er det svært viktig at målene for arbeidet innarbeides i kommuneplanens 
samfunnsdel og legges til grunn for alle mål og tiltak.  
 

 4.2 HOVEDTEMA  
Hovedtemaene er inndelt etter kommunens sektorer og oppgavene som virksomhetene skal løse. 
Kommunens viktigste utfordringer skal komme tydelig fram, og skal være førende for 
satsingsområdene i kommuneplanen 
 
4.2.1 Samfunnsutvikling 
Ved denne rulleringen ønsker vi å fokusere på (som ett av flere punkt):  
 Risør som leverandør av tekniske tjenester:  

- Hvordan kommunen på en effektiv måte leverer tjenester til befolkningen, samtidig som 
målene og folkehelse og klima og miljø skal nås.  
 - Oppdatere kommunens sikkerhets- og beredskapsplaner som trekker inn erfaringer fra 
pandemien og endret sikkerhetsbilde internasjonalt (krigen i Ukraina). 
 

Mattilsynet har følgende innspill til planarbeidet:  
 
Mattilsynet forvalter drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann FOR-2016-
12-22-1868). Vårt ansvarsområde i forhold til planarbeid er knyttet til beskyttelse av eksisterende 
og framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne.  

At befolkningen til enhver tid har god tilgang på tilstrekkelige mengder med trygt drikkevann, er 
svært viktig i et folkehelse- og samfunnssikkerhetsperspektiv. En god forsyningssituasjon og 
leveringssikkerhet for drikkevann er en sentral grunnforutsetning for videreutvikling av 
kommunen. 

Den kommunale vannforsyningen har pr. i dag ikke tilfredsstillende leveringssikkerhet. Mattilsynet 
har gitt vannverket pålegg for å etterleve drikkevannsforskriftens krav om å «… sikre at 
vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å 
kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid» (jf. § 9.Leveringssikkerhet). Det er 
satt i gang et arbeid for å utrede alternative løsninger for hvordan bedre situasjonen, inkludert 
forsyning av drikkevann fra reservevannkilde. Avhengig av løsning som velges, vil det kunne ha 
konsekvenser for videre arealdisponering.   

Vi ser positivt på at FNs bærekraftsmål danner premisser for planarbeidet. Mål nr. 6 om å sikre 
bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og sanitærforhold er tatt med i listen over mål som 
er relevante i forhold til temaet klima og miljø. Klimaendringer en av de største truslene for å 
levere trygt drikkevann fremover. Med et klima i endring (varmere, våtere og mer ekstremvær) er 
det også økt fare for alvorlige hendelser, som alvorlig forurensing og smitte av drikkevann eller 
bortfall av drikkevann i et større område. Vi forventer at drikkevann omtales i klima- og 
miljøplanen som er under utarbeidelse.  

Vi mener også at leveranse av trygt og nok drikkevann bør omtales i forbindelse med hovedtemaet 
“4.2.1 Samfunnsutvikling” under punktet: “Risør som leverandør av tekniske tjenester”. Her 
ønsker dere å fokusere på både effektiv leveranse av tekniske tjenester og oppdatering av 
beredskapsplaner. Hensynet til drikkevann må ivaretas i forbindelse med både utbygging av ny 
infrastruktur og annen samfunnsutvikling. Utbygging av ny infrastruktur (E18) er et konkret 
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eksempel som kan påvirke leveranse av drikkevann. Tidligere nevnte klimautfordringer er også 
aktuelt i forhold til beredskapsplaner.  

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for videre planarbeid og saksbehandling i kommunen. 
Etter Mattilsynets vurdering vil det derfor være viktig at drikkevannshensyn omhandles i og gis 
nødvendig oppmerksomhet ved revideringen av denne planen.  

 
Med hilsen 
 
Nina Merete Vehus 
Avdelingssjef 
Mattilsynet, Region Sør og Vest 
Avdeling Agder 
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