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Varsel om vedtak - flytting av råvannslednng til Vansjø vannverk

Det vises til vårt brev av 3.4.2006, vårt jnr.06 / 2631/ 00809 til Movar avd. Vansjø vannverk, 
hvor forhold omkring mulig forurensing av råvannsledningen til vannverket blir berørt. 

Mattilsynet, distriktskontoret for Ytre Østfold belyste i dette brev beredskapsmessige og 
helsemessige/hygieniske betenkeligheter omkring driften av vannverket, når Rygge sivile 
lufthavn (RSL) innen relativt kort tid kommer i full drift.

Forsvarsbygg/Rygge Sivile Lufthavn planlegger nå oppstart på bygging av infrastruktur som 
flyavisningsplattform og oppsamlingssystem i august/september. Disse arbeidene vil skje i 
umiddelbar nærhet og over råvannsledningen til Deres vannverk.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) har en bestemmelse om 
forbud mot forurensning av drikkevannskilde. I forskriften står følgende under § 4:

Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom 
dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet. Det lokale Mattilsynet kan 
forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for 
forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett.

Mattilsynet, distriktskontoret for Ytre Østfold har klare helsemessige, hygieniske og 
beredskapsmessige betenkelighet med den nåværende plassering av råvannsledningen.

MOVARs råvannsledning er lokalisert langs parallellbanen på Rygge med en avstand på ca. 
15 -20 meter. Parallellbanen vil etter etableringen av RSL fungere som taxebane for fly til og 
fra rullebanen fra terminalbygget (noe som medfører økt aktivitet nær ledningen).

- Ledningen er etablert i 1982 og består av forspendt betong i en dimensjon av 900 
mm. Trykket i ledningen er maksimalt 0,5 – 1 bar i syd/øst, og går til 0 omtrent ved 
tårnet på flyplassen. Ledningssystemet er tilnærmet trykkløst flere ganger i året.
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- Forsvaret og RSL vil etablere en avisningsplattform i syd/øst på område langs 
parallellbanen over MOVARs råvannsledning. Arealet av plattformen er ca 16 000 m2. 
Dette vil:

o Gjøre deler av ledningen uttilgjengelig ved akutte problemer eller ved behov 
for vedlikehold som oppgraving for lekkasjehåndtering.

o Kunne medføre fare for avrenning fra plattformen og området rundt til 
grunnvannet og massene som ligger rundt ledningen. Dette vil videre kunne 
trenge inn i ledningen ved trykkløse tilfeller eller ved diffusjon igjennom 
betongledningen.

o Kunne gi fysisk belastning på ledningen - enten ved etableringen av 
avisningsplattformen - eller under belastning fra den.

- I forbindelse med flyavisning skal det etableres et oppsamlingssystem for konsentrert 
flyavisningskjemikalie som renner av flykroppen på plattformen. Videre skal overvann 
fra område rundt plattformen, taxebanen og startområde for flyene samles opp og 
ledes til utjevningsbassenger. Både oppsamlingssystemet for konsentrert 
flyavisningskjemikalie og overvann er lokalisert kun få meter fra råvannsledningen. 
Rørsystemer som skal samle opp forurenset overvann vil dessuten krysse 
råvannsledningen.

- RSL skal etablere terminalbygg og flyoppstillingsplass rett øst for tårnet på flyplassen. 
Det vil også bli en taxebane fra flyoppstillingsplassen over råvannsledningen og til 
parallellbanen.

- På flyoppstillingsplassen vil fly bli tanket med drivstoff, og det vil foregå noe avisning 
med Type 4 flyavisningskjemikalie. Vi er på samme måte som for 
flyavisningsplattformen bekymret for avrenning fra oppstillingsplassen til massene 
rundt råvannsledningen. Videre er trykket i ledningen i dette området neglisjerbart, 
noe som gjør ledningen ekstra utsatt.

- Sannsynligheten for at råvannet kan bli kontaminert av enten avisningskjemikalier 
eller drivstoff, er økt med de etableringene som nå skal skje på flyplassen.

- Konsekvensene av kontaminert råvann vil kunne bli:
o Ubehagelig lukt og smak på drikkevannet.
o Brudd på drikkevannsforskriftens krav med hensyn på glykol, benzen og 

andre hydrokarboner.
o I verste tilfelle gjøre drikkevannet uegnet til konsum og til bruk som råvare i 

næringsmidler.
o Langvarige driftsforstyrrelser i vannbehandlingsanlegget som følge av for 

eksempel at kontaminert filtermateriale som må byttes, noe som igjen vil ha 
konsekvenser for drikkevannskvaliteten over en lang periode.

- Etablering av installasjoner ved og over råvannsledningen vil gjøre det vanskelig med 
adkomst til ledningen ved behov, noe som kan gi brudd i vannforsyningen. 

Varsel om vedtak
Som ansvarlig tilsynsmyndighet på drikkevannsforvaltningen og på bakgrunn av 
ovenstående kommentarer varsler Mattilsynet, Distriktskontoret for Ytre Østfold at det vil bli 
fattet vedtak ovenfor Movar om at råvannsledningen må flyttes til en mer egnet beliggenhet,
for å redusere risikoen for at råvannsledningen blir kontaminert som følge av den fremtidige 
sterkt økende
flyplassaktiviteten ved Rygge Sivile Lufthavn.



Mattilsynet
Distriktskontoret for Ytre Østfold

Saksbehandler Leidulf Farstad 
Tlf 69972328
Besøksadresse:  Yvenveien 17, 1715 Yven

Postadresse: : Felles postmottak 
Postboks 383, N - 2381 BRUMUNDDAL
Telefaks: + 23 21 68 01
E-post: postmottak@mattilsynet.no

Hjemmel: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) § 4.
Begrunnelse: Selv om det i dag allerede er en viss form for flyplassaktivitet ved Rygge 
flystasjon, vil den fremtidige store økningen i aktiviteten/trafikken – medføre en betydelig 
større muligheter for forurensning til grunnen/råvannsledningen. Etter før/var-prinsippet ser vi 
det derfor som uansvarlig å ikke flytte råvannsledningen.

Denne henvendelsen må betraktes som et forhåndsvarsel i henhold til § 16 i lov om 
behandling i forvaltningssaker 10.februar 1967 (forvaltningsloven) om vedtak vedrørende 
utbedring av forholdet nevnt ovenfor.

Frist for tilbakemelding på dette varslet: 10.7.2006

Dersom Mattilsynet ikke mottar noen tilbakemelding innen den ovennevnte fristen, vil det bli 
fattet vedtak i saken.

Med hilsen

Liv Døsen Leidulf Farstad
seksjonssjef seniorrådgiver


