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MATTILSYNETS UTTALES TIL FORSLAG TIL STATLIG 
REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR POLITIETS 
NASJONALE BEREDSKAPSSENTER - TARALDRUD - SKI KOMMUNE 
 
 
Mattilsynet viser til brev om offentlig ettersyn datert 11.05.2017 
 
Vi viser i denne sammenheng til våre merknader gitt i brev datert 02.11.16 
 
Den foreslåtte reguleringsplanen tar for seg forholdet til drikkevannskilden Gjersjøen i pkt. 6.6 -
Vannmiljø  
 
Mattilsynet er tilfreds med at hensynet til drikkevannskilden er godt ivaretatt i arbeidet med 
reguleringsplanen og at flere av de merknader vi har hatt virker godt ivaretatt.   
 
Mattilsynet legger til grunn at de de avbøtende tiltak som er foreslått og som er innarbeidet i 
miljøoppfølgingsplanen gjennomføres.  
 
Spesielt viktig er det at det etableres løsninger som sikrer at forurensing ikke kan nå ut i 
vassdraget og videre til Gjersjøen.  Spesielt viktig er at overvann fra tette flater som 
helikopterlandingsplass, SIBO-anlegg og skytebane holdes tilbake og renses for å sikre at 
forurensing ikke når vassdraget, slik tiltakene er beskrevet i miljøoppfølgingsplanene pkt 2.3   
 
Det er vesentlig at det etableres løsninger som sikrer vannkvaliteten i Snipetjernvassdraget med 
bakgrunn i Gjersjøen som drikkevannskilde. Det er i denne sammenheng naturlig at det legges inn 
sikkerhetsmarginer og at forventet vekst i nedbørsmengder tas med i beregningene. I tillegg til 
forebyggende sikring bør det etableres rutiner som sikrer nødvendige tiltak om det skulle skje uhell 
som forurenser Snipetjernvassdraget og medføre fare for forurensing av drikkevannet.  
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Gjersjøen er en svært viktig drikkvannkilde og med bakgrunn i beliggenheten i ett pressområde 
svært sårbar. Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst i Follo vil betydningen av Gjersjøen som 
drikkevannskilde øke i årene fremover.  Mattilsynet understreker derfor at det er svært viktig at 
man i forbindelse med et slikt reguleringsarbeid ser hen til annen aktivitet i området, inkludert 
andre reguleringsplaner og at disse ses i sammenheng og om mulig samlet sett bidrar til å 
forbedre vannkvaliteten Gjersjøen.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Klaus Fottland  
Seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
 


