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HØRINGSUTTALELSE - REVISJON AV PLAN FOR SNØSKUTERLØPER I 
HEMNES KOMMUNE  
 
Viser til brev av 21.10.2016 angående revisjon av plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune (1. 

gangs høring). Der foreslås det to nye løyper: 
- løype 4 Rundmoen – Nilsskog med tilknytning til løype 8 
- løype 9 Tustervassdammen – Korgfjellet 

 
Uttalelsen gis med bakgrunn i at løype 9 ser ut til å ligge i nedslagsfeltet til Bleikvassli vannverk 
ved påkobling til løype 3, og en påkobling til løype 3 kan medføre økt trafikk langs/på Tustervatnet 
der inntaket til Bleikvassli vannverk ligger. 
 
Mattilsynet kommer med sin uttalelse i henhold til følgende: 
 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift av 04.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 4 sier 
at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan 
medføre fare for forurensning av drikkevannet. Et vannforsyningssystem består av: 
vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og 
driftsrutiner. I tillegg krever § 14 at det skal planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av 
vannkildenfor å forhindre fare for forurensning av drikkevannet. Det skal også finnes minimum 2 
hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. 
 
For Bleikvasslia vannverk er drikkevannskilden regnet som første hygieniske barriere mot 
mikroorganismer. Dette muliggjør en enkel 2. barriere gjennom UV-desinfeksjon. Når det gjelder 
kjemiske og fysiske forurensninger finnes det ingen andre barrierer enn å forhindre forurensninger 
gjennom å vise aktsomhet i aktiviteter ved/på kilden og i nedslagsfeltet. Analyser av råvannet viser 
god råvannskvalitet, og det er vannverkseiers ansvar å sørge for å opprettholde denne i og med at 
Bleikvassli vannverk er godkjent med 1. hygieniske barriere i vannkilden. Bleikvassli vannverk 
forsyner 121 husstander, 11 fritidseiendommer, gårdsbruk, skole og barnehage med drikkevann. 
 
Nasjonale mål for vann og helse 
Nasjonale mål for vann og helse ble vedtatt av regjeringen 22.mai 2014. 
Følgende målsettinger er av betydning i denne saken: 
- Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot 
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forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 
Eksempel på tiltak: Sørge for at drikkevannshensyn blir ivaretatt gjennom planprosesser og 
tillatelser etter relevant regelverk. Kontroll med forurensningskilder. 
- Vannforekomster som benyttes til vannforsyning og matproduksjon skal så godt som mulig 
beskyttes mot tilførsel av forurensninger slik at brukerkonflikter kan unngås. 
Eksempel på tiltak: Inntakspunkter for vann til drikkevann eller jordbruksvanning skal 
plasseres slik at plassering og vannbehandling til sammen gir trygt vann til formålet. 
- Vannressursene skal beskyttes så godt som mulig mot forurensninger. Beskyttelsen skal 
være tilstrekkelig i forhold til de interessene som er knyttet til bruken av vannet. 
Eksempel på tiltak: Behovet for å regulere ferdsel på drikkevannskilder, både sommer og 
vinter, bør vurderes. 
 
 
I forrige høringsrunde uttalte Mattilsynet følgende om løypetrase 3 over Tustervatnet: 
 
«Råvannsinntaket til Bleikvassli vannverk ligger i Tustervatnet. En del av løypetrase 3 går langs 
isen på Tustervatnet. Økt motorisert ferdsel på vannkilden øker aktiviteten i området og dermed 
faren for forurensning. En av farene er kjemisk forurensning (petroleumsprodukter), som 
Bleikvassli vannverk ikke har barrierer mot per i dag. Spesielt kritisk er ferdsel i nærheten av 
inntaket. I praksis utgjør Røssvatnet med tilhørende nedslagsfelt kilden for Bleikvassli vannverk. 
På grunn av vannkildens størrelse og påregnet fortynningseffekt utgjør ikke ferdsel på selve 
Røssvatnet noen stor risiko, men Mattilsynet stiller seg negativ til den delen av løypetraseen som 
går på Tustervatnet på grunn av at vanninntaket ligger her og krever en særlig beskyttelse. Dette 
for å sikre at kilden kan defineres som 1. hygieniske barriere og ytterligere rensing ikke er påkrevd. 
Mattilsynet mener at løypetraseen på Tustervatnet ikke må anlegges.» 
 
En påkobling av løype 9 til løype 3 åpner for større trafikk over Tustervatnet, da den åpner for 
gjennomfart mellom Røssvatnet og Korgfjellet. Dette medfører økt aktivitet og dermed økt fare for 
forurensning. Mattilsynet oppfatter det som negativt at det anlegges nok en løype som berører 
Bleikvassli vannverk. 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i forhold beskrevet over mener Mattilsynet at løypetrase 9 ikke må legges slik at 
den berører nedslagsfeltet til Bleikvassli vannverk og en påkobling til løypetrase 3 må unngås for å 
hindre ytterligere aktivitet ved/på vannkilden til Bleikvassli vannverk. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Kristin Lillerødvann  
seniorinspektør/fagrådgiver, drikkevann 
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