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KLAGE PÅ  VEDTAK OM SNØSKUTERLØYPE I HEMNES - LØYPE 9 
TUSTERVASSDAMMEN - KORGFJELLET 
 
Vi har mottatt brev av 13.02.2017, med vedtak om at kommunestyret i Hemnes kommune skal 
åpne løype 9, som en prøveordning i 2017. Dette er vedtatt etter en dialog med reindriftsnæringen 
i området. Mattilsynet uttalte seg negativt til denne løypetraseen i høringsuttalelse av 29.11.2016. 
 
Mattilsynet klager på vedtaket med bakgrunn i følgende: 
 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift av 22.12.2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 4 sier 
at det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdene 
til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes 
også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten.  
I § 12 står det følgende om beskyttelsestiltak: Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for 
å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. Tiltakene skal være basert på farekartlegging i 
henhold til § 6.  
I tillegg krever § 13 at det skal sikres at råvannet behandles slik at drikkevannet tilfredsstiller 
kravene i § 5, som omhandler kvalitetskrav og beskyttelse mot helsefare. Vannbehandlingen og 
kildebeskyttelsen skal tilsammen gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. 
 
Hemnes kommune er vannverkseier i dette tilfellet. Bleikvasslia vannverk har Røssvatnet som 
råvannskilde og inntakspunktet ligger i Tustervatnet. 
For Bleikvasslia vannverk er drikkevannskilden regnet som en hygienisk barriere mot 
mikroorganismer. Dette muliggjør en enkel barriere i vannbehandlingen i form av 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. 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 første  høringsrunde uttalte Mattilsynet følgende om løypetrase 3 over Tustervatnet, jf brev av 
23.06.2015: 
 
«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 uakseptabelt at det anlegges nok en løype som berører 
Bleikvassli vannverk.  
 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i forhold beskrevet over mener Mattilsynet at løypetrase 9 ikke må åpnes og 
påklager derfor vedtaket. Ytterligere aktivitet ved/på vannkilden til Bleikvassli vannverk må hindres 
og inntakspunktet krever en særlig beskyttelse. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Line Kristin Lillerødvann  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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