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HØRINGSUTTALELSE TIL STRATEGI FOR N/ERINGSAREALUTVIKLING
I TRONDHEIMSREGIONEN

Mattilsynet har 22.3.2018 mottatt brev fra Trondheimsregionen med melding om at dokumentet
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen er lagt ut på høring med frist 4.4.2018.
Mattilsynet gir med dette vår uttalelse.

Grunnlag for vår uttalelse
Mattilsynet er statlig sektormyndighet etter Matloven, for forhold som angår planter, fisk, dyr og
mat, inkludert drikkevann. Strategiplanen har mulige følger for drikkevann, men i liten grad på
øvrige av Mattilsynets sektorområder. Vi avgrenser derfor uttalelsen til forhold som angår
drikkevann.
Vi viser til følgende regelverk og føringer som grunnlag for vår uttalelse:
. Plan- og bygningsloven:  §  1-4, andre ledd. (Krav til at plan- og bygningsmyndighet skal

samarbeide med offentlige myndigheter som har interesse i saken).

.  Drikkevannsforskriften; § 26. (krav til at kommunene skal da drikkevannshensyn i
planarbeidet).

.  Protokoll for vann og helse vedtatt av regjerningen 2014, som blant annet kraver at
kommunene skal ta hensyn til drikkevannsforsyning til alle innbyggere (også de som ikke er
abonnenter til kommunalt vannverk), og at kommunen skal sikre beskyttelsen av
drikkevannskilder (ikke bare kilder for kommunens egne vannverk, mene også kilder for andre
vannverk).

Bemerkning til utsendelse av høringsbrev.
l adresselisten på høringsbrevet, som er datert 19.2.2018, er ikke Mattilsynet oppført, og brevet ble
ikke sendt til oss. Vi ble først kjent med høringen da vi  5.3.  ble varslet om at saken ble satt opp på
dagsorden for møte i regionalt planforum 21.3. Vi tok da kontakt med saksbehandler og ba om å få
oversendt høringsbrevet. Det fikk vi raskt, slik at vi har fått tid til å forberede høringsuttalelse  i
denne saken. I rollen som statlig sektormyndighet ber Mattilsynet om å bli tatt inn på listen over
parter som skal varsles om denne typen høringsuttalelser

Forhold av betydning for Mattilsynet
Bemerknin er til temaav rensnin
Strategiplanen beskriver aktuelle arealer, og ulike typer næring sine behov for areal og
infrastruktur. Tematisk grensesnitt mellom strategiplanen for næringsarealutvikling, og andre
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planverk er åpenbart gjenstand for planfaglig skjønn. Med andre planverk tenker vi her på
kommuneplanens arealdel, og andre temaplaner, som for eksempel kommunedelplan
vannforsyning. Vi konstaterer at noen tema som vi omtaler nedenfor i liten grad er tatt med i
høringsutkastet til strategiplan. Mattilsynet erkjenner at Trondheimsregionen og kommunene i stor
grad velger dette grensesnittet selv. Det viktigste for Mattilsynet er at en sikrer at den samlete
planprosessen ivaretar hensyn til drikkevann som kommunene er pålagt å ta. ldet følgende nevner
vi likevel noen tema som Mattilsynet fra vårt ståsted mener med fordel kunne vært tatt inn i
strategiplanen:

Til an til drikkevann i nærin sarealene
Mattilsynet påpeker at tilgang på drikkevann i rett kvalitet, i rett mengde, og med god
leveringssikkerhet er avgjørende og mange næringsaktører. Mattilsynet har i noen få tidligere
saker vært involvert i dialog med kommune, arealutvikler og næringsaktør. Og i disse sakene har vi
sett at tilgang til drikkevann kan være en vesentlig faktor i næringsetablering. Høringsutkastet til
strategiplanen omtaler ikke dette hensynet. Mattilsynet mener at en kunne vurdert å ta inn i
strategiplanen.

Muli e arealmessi e interessekonflikter mot andre samfunnshens n
Utkastet til strategiplan omtaler ikke mulige interessekonflikter mot andre aktører og
samfunnshensyn. Det er åpenbart mange slike potensielle konflikter knyttet til mange av arealene
som omtales i rapporten.

Mattilsynet har fokus på én slik interessekonflikt i Torgård—området: Det er hensynet til å beskytte
drikkevannskilden for Leinstrand vassverk, som forsyner ca. 100 husstander i Klett—området.
Mattilsynet har gitt utførlig omtale av dette hensynet i vår høringsuttalelse til kommunedelplan
vannforsyning for Trondheim i vårt brev 30.1.2017, og vi legger til grunn at berørte aktører i
kommunen (plankontor og kommunalteknikk) er godt kjent med dette. Vi konkluderte her med at
eksisterende og planlagte tiltak i området er i mulig konflikt med hensynet til å sikre denne
drikkevannskilden. Og vi etterlyste en strategi for vannforsyning til de berørte abonnentene, og at
dette måtte sees i sammenheng med planer for ulike tiltak i disse arealene. Ved endelig
fastsettelse av kommunedelplan vannforsyning valgte kommunen i liten grad å ta hensyn til dette
innspillet. Etter vårt syn er kommunens strategi med hensyn til dette, fortsatt uklar.

Strategiplan for næringsarealutvikling kunne vært en ny anledning til å bidra til avklaring. Vi
benytter derfor anledningen til å minne om dette når vi nå gir uttalelse til strategiplan for
næringsutvikling.

På møte i regionalt planforum 21.3, da denne saken ble  tatt  opp, påpekte Mattilsynet den valgte
temaavgrensingen. Saksbehandler opplyste at interessekonflikter forutsettes behandlet i
kommuneplanens arealdel for den enkelte kommune, og at en derfor ha valgt å ikke ta det med i
strategiplanen. På møtet kom det fram synspunkt fra andre statlige sektormyndigheter som også
etterlyste vurdering av interessekonflikter i strategiplanen. Dette bygger opp under Mattilsynets syn
på dette.

Oppsummering
Vi har følgende merknader:

o Mattilsynet ber om å bli tatt inn på listen over parter som skal varsles om denne typen
høringsuttalelser

.  Strategiplanen burde omtale tilgang til drikkevann med rett kvalitet, tilstrekkelig mengde og
leveringssikkerhet for de aktuelle arealene

. Strategiplanen burde omtale eventuelle interessekonflikter. Innenfor Mattilsynets
saksområde gjelder dette spesielt interessekonflikten mellom aktuelle tiltak i Torgård-
området og hensyn til å beskytte drikkevannskilde for Leinstrand vassverk.
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Med  hilsen

Erik  Wahl

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur bliri til/egg sendt i papirversjon.

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks  2600
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