Beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder
Driftsassistansen sine VA dager i Vrådal, 5. og 6. april 2022
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Mattilsynets tilsynsfokus i 2022:
Hvorfor:

• Endring av klima – større utfordring for
kildene?
• Lenge siden sist fokus – endret
aktiviteter i nedbørsfelt og
tilsigsområder
• Hensynssoner fort glemt siden
etterlevelsen gjøres av andre
avdelinger i kommunen
• Mål om økt fokus for å jobbe
forebyggende

Nasjonale forventninger 2019-2023 "Det er viktig at
vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot
forurensning slik at brukerkonflikter kan unngås og at
befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur
for vann og avløp er en viktig del av kommunale planer."

XYZ ?

Er du forberedt for kommende stoff?
"be prepared"
Også her kan Aristoteles´ ord gjøres gjeldende: «Vær etterpåklok på forhånd!» for «Det er
sannsynlig at det usannsynlige vil skje!».

Hvorfor beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder?
Det er et viktig prinsipp at man skal beskytte vannkildene så godt som mulig, heller enn å innføre omfattende vannbehandling.

• Klimaendringer med kraftigere avrenning og utvasking av
stoffer til drikkevannskilder.
• Mangel på vann eller opp-konsentrasjoner av stoffer grunnet
varme og tørke. Tilfryste kilder (mangel på vann).
• Kloakk med mer som renner ut i drikkevannskilder grunnet
underdimensjoner og manglende separering.
• Vannkildene vil også kunne få dårligere naturlig selvrensing og
dermed gi mindre beskyttelse som følge av et endret klima. For
eksempel vil innsjøer kunne få omblandinger oftere, samt at den
beskyttelsen som is representerer, vil være til stede i kortere
perioder enn tidligere.
• Algeoppblomstring. Algeproduserte stoffer (blågrønnalger og
deres toksiner)
• Lukt og smak fra blågrønnalger (muggen og jordaktig)
• Etablering av "nye" organismer?
• Utbygging og press på arealbruk i kommuner.
• Økende vannbehov, underdimensjonert vannuttak og
tilstrekkelighet.

Vannverk

Nye boligfelt nærmer seg vanninntaket

Sarpsborg Arbeiderblad

Ingen vannkilde er lik
Ulike typer kilder

Ulik nedbørsfelt/tilsigsområder og ulik
aktivitet

Overflatevannskilder

• Landbruk
• Veier og jernbane
• Kirkegård
• Avløpsledninger og avløpsanlegg
• Bebyggelse
• Bensinstasjoner
• Avfallsdeponi
• Masseuttak
• Industri, forurenset grunn
• Skytebaner

Grunnvann
• Borede løsmassebrønner (rørbrønner)
• Borede fjellbrønner
• Gravde brønner
• Oppkommer

www.ngu.no

Forvaltes
• Hensynssoner med bestemmelser
• Klausulering gjennom ekspropriasjon
eller frivillig avtale med grunneier
• Ingen begrensning på aktivitet –
vannbehandling ivaretar alle farer
sikkert

Drikkevannsforskriften § 4
- Men arealplaner har forrang
§ 4.Forurensning
Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til
tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset.
……………………….

Veileder drikkevannsforskriften § 4:
"Der det er gitt tillatelser til potensielt
forurensende aktivitet i planbestemmelsene, vil
ikke forbudet i § 4 gå foran disse tillatelsene. Da må
i stedet vannbehandlingen forsterkes for å sikre at
drikkevannet uansett ikke blir forurenset.«

Merk: Dette må forstås slik at der det er et politisk
ønske om å drive potensielt forurensende aktivitet i
vanntilsigsområdet, må dette kompenseres for med
økt grad av vannbehandling slik at det ikke er fare
for at drikkevannet blir forurenset. Det vil i
utgangpunktet være opp til lokalpolitikerne å
trekke denne grensen mellom grad av
kildebeskyttelse og grad av vannbehandling.

Beskyttelse: Kommunens plikter og vannverkseier plikter
Drikkevannsforskriften § 26 1. og 2. ledd Drikkevannsforskriften § 12
• § 26.Kommunens plikter

§ 12. Vannverkseiers plikter

• Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel • Sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.
2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen
av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den
• Planlegge nødvendige tiltak for å beskytte
gir tillatelser etter relevant regelverk.
vanntilsigsområdet og råvannskilden.
• Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til
interkommunalt plansamarbeid for å ivareta
• Gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak.
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet
ligger i flere kommuner.
• Informere berørte kommuner ved behov for tiltak som
krever oppfølging etter § 26.
• Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren
vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også • Informere allmennheten om forbudet mot forurensning,
i forbindelse med planarbeid etter plan- og
der dette er relevant. Dette kan for eksempel gjøres
bygningsloven.
med oppslag i vanntilsigsområdet.

Hvordan beskytter vi vanntilsigsområder
Juridiske virkemiddel
En helhetlig forvaltning av råvann bygger på:
• Vannforskriften
• Vassdragsloven
• Drikkevannsforskriften
• Plan- og bygningsloven
• Forurensningsloven
• Folkehelseloven

Kommunal planlegging
• Kommunens arealplan
• Reguleringsplaner
• Byggesaksbehandling
Ulovlighetsoppfølging
Regional planlegging

Andre virkemidler
• Klausulering gjennom ekspropriasjon eller
frivillig avtale med grunneier
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PBL
Kommuneplanens arealdel § 11- 9 planbestemmelser som
kan fastsettes uavhengig av arealformål
• Bestemmelser som kan gjøres gjeldende for hele
kommunen eller bestemte områder
• Krav om reguleringsplan for tiltak som kan true
drikkevannskilde – Vil også kunne gjelde tiltak i
landbruk og annen stedbundet næring,
skytebane mv.
• Krav til nærmere løsninger for
– vannforsyning
– avrenning
– avløpsløsninger
• Rekkefølgekrav
• Fastsette byggegrenser
• Krav til miljøkvalitet og miljøoppfølging

• Hensynssone §§ 11-8 (arealdelen) og 12-6
(reguleringsplan) Hensynsoner kan benyttes
uavhengig av arealformålet

• hensynssone nr. 110 Nedslagsfelt for drikkevann
• hensynssone nr. 120 Område for
grunnvannsforsyning

• Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter
plan- og bygningsloven (tidsbegr. til 4 år +
forlenge)

NB ! Husk å vurder hensynssone rundt VA
installasjoner

Norsk vann

Soneinndeling av grunnvannsbrønn
Se kapittel 3, Vannrapport 127: Vannforsyning og helse.

Asplan Viak/Hilmo
&Forberg 2021

Hvordan fange opp endret aktivitet som
ikke er søknadspliktig?
God dialog med landbruksavdeling og miljøhygiensk
avdeling/slamtømmer

www.huvo.no

Eksempel på etterlevelse av drikkevannsforskriften §12 Beskyttelse
Vannverkseier identifiserer farer i nedbørfelt etter
§6.
Planlegger/gjennomfører nødvendige tiltak for å
beskytte vanntilsigsområde og råvannskilden etter
§12.
Vannverkseier informerer og samarbeider med
berørt kommune etter §26 videre behov for
restriksjoner gjennom kommunens arbeid med
plansaker.
Vannverkseier gjør tillatte og ikke tillatte aktiviteter
kjent, forankret i vedtatte reguleringsbestemmelser.

§ 6.Farekartlegging og farehåndtering
De ordinære driftsfarene skal forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå
gjennom farekartleggingen og farehåndteringen
Funn i farekartleggingen skal henge sammen med videre vurderinger for å levere trygt og
nok drikkevann.
Det gjelder også vurdering av kildebeskyttelse. Mange vannverkseiere har allerede tatt
kildebeskyttelse inn i farekartleggingen, og har sørget for god beskyttelse.
Andre har kanskje en jobb å gjøre.
Det er dette vi ønsker å vurdere i årets tilsynsfokus med beskyttelse av vanntilsigsområder
og råvannskilder.

Noen konsekvenser av å ikke beskytte
drikkevannskilder
• Kilden mindre egnet som drikkevannskilde (samt
som bruk til krisevann).
• Etterlever ikke drikkevannsforskriftens krav om
tilfredsstillende uavhengige hygieniske barrierer.
• Utbygging av behandlingsanlegg og
renseteknikker, mer kjemikaliebruk etc. (Umulig å
unngå?)
• Stoffer som vanskelig lar seg rense og behandles.
• Økende behov for alternative kilder.
• Mangel på vann vil kunne true hele
samfunnsmaskineriet og deres samfunnskritiske
funksjoner, herunder brann og avløp

Bilde, verdensbanken

FN klimarapport

Informasjon, veiledere mm.

Takk for meg
Spørsmål: ingrid.flatland@mattilsynet.no

