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DETALJREGULERING FOR TETENVEGEN 4 OG 6 ÅSNES KOMMUNE - 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG VARSEL OM OPPSTART 
AV FORHANDLING OM UTBYGGINGSAVTALE 
 
Mattilsynet viser til varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Tetenvegen 4 og 6 
Åsnes kommune og har følgende innspill til oppstartsvarselet. 
 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.  
 
Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar 
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene: 
 

 drikkevann 
 plantehelse  
 fiskehelse/fiskevelferd 
 dyrehelse/dyrevelferd 

 
Saksbeskrivelse 
Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen.  
Planområdet er på ca 6 dekar og består vesentligst av gnr/bnr 96/71 med tilliggende veggrunn i  
Idrettsvegen.  
 
Området ligger mellom Idrettsvegen og Kaffegata sør i Flisa sentrum. Planområdet grenser i nord 
til gnr/bnr 97/127, i vest mot forretnings- og boligbebyggelsen langs Kaffegata (96/67 og 96/32), i 
sør på motsatt side av Tetenvegen ligger næringseiendommene 95/43 og 95/141 og i øst vis a vis 
Idrettsvegen ligger Åsneshallen (Bjørkheim). Oversiktskart som viser lokalisering av området og  
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kartutsnitt med planens begrensning vises nedenfor. 

 
 
Mattilsynets kommentar 
Området som skal reguleres ligger sentrumsnært i Flisa. Det forutsettes tilkobling til offentlig vann 
og avløp. Videre forutsettes det at ledningsnettet er dimensjonert og konstruert for å kunne 
håndtere eventuelt brannvann, samt at etablering av tiltaket ikke gir konsekvenser i form av 
dårligere leveringssikkerhet og forringet vannkvalitet for eksisterende abonnenter.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helge Heimstad  
Spesialinspektør 
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