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Kommuneplanens arealdel for Hof 2015-2027. Kunngjøring om endring ang.
sikringssone nedbørsfelt Eikeren.
Etter vedtak i Kommunestyret 19.04.2016, sak KS 029/16 (se vedtak nedenfor) er sikringssone
nedbørsfelt Eikeren med tilhørende bestemmelser tatt inn i kommuneplanens arealdel for Hof.
Sikringssonen var del av høringsforslaget til kommuneplanens arealdel for Hof i 2014, men ved
sluttbehandling av kommuneplanen 24.02.2015 vedtok kommunestyret å fjerne sikringssonen med
tilhørende bestemmelser. Etter en ny begrenset høring fremmet Mattilsynet, Fylkesmannen i
Vestfold og Vestfold fylkeskommune innsigelse til fjerning av sikringssonen.
Saken ble behandlet i kommunestyret 19.04.2016. Vedtaket lød:
KS-029/16 vedtak:
Innsigelser fra hhv. Mattilsynet 02.11.15, Fylkesmannen i Vestfold 06.11.15, og Vestfold
fylkeskommune 17.11.15 tas til følge.
a.

Plankartet

Det avsettes sikringssone rundt Eikern slik det framgår av høringsforslaget til kommuneplanens
arealdel i kommuneplanens arealdel endres i samsvar med høringsforslagets avsetting av
sikringssone rundt Eikern.
b.

Utfyllende bestemmelse vedtas iht. til rådmannens innstilling til 2. gangs behandling:

§ 40. H190 Sikringssone nedbørsfelt Eikeren
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-8 a) gjelder:
Drikkevannskilde Eikeren
1) Tiltak som vil forurense eller kan representere en fare for forurensning av drikkevannskildene og
deres nedbørsfelt er ikke tillatt, jf. § 4 i Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 2001-12-04 nr
1372.
2) Det skal ikke etableres nye bygge- eller næringsområder i godkjente drikkevannskilders
nedslagsfelt, med mindre det med konsekvensutredning klart kan dokumenteres at aktiviteten ikke
kan medføre økt tilførsel av forurensning til vannkilden. Forslag til nye planer og tiltak skal høres
hos berørte vannverkseiere og Mattilsynet. (Ordlyd hentet fra 2.5.2. i RPBA.)
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Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 11-15.
Innsigelsene ble frafalt i begynnelsen av juni 2016, etter ovennevnte vedtak.
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert i henhold til vedtaket og kan ses via
Holmestrand kommunes nettside http://www.holmestrand.kommune.no/ under «Kunngjøringer»,
eller bruk denne direktelinken til kommuneplan Hof i kartportalen, hvor plandokumentene ligger i
venstremenyen: http://tinyurl.com/zvqf3v7. Dokumentene kan også ses i resepsjonen på
Herredshuset i Hof.
Med hilsen

Laila Sagerøy
Rådgiver
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