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Utvalg av punkter som har 
betydning for kommunene:
 Fjerner Mattilsynets hjemmel til å sette 

lokale forskrifter(§4).
 Tar vekk kravet om 2 hygieniske barrierer i 

vannforsyningssystemet, erstatter med 
”tilstrekkelig antall barrierer”.
 Tar vekk kravet om godkjenning av 

vannverk ved å gi oppstarttillatelse.



 Plan og Bygningsloven skal nå brukes til å 
beskytte drikkevannskildene. Hva betyr 
dette?

Vi må stole på de folkevalgte.

Offisiell åpning av Benna 
vannbehandlingsanlegg 
23.09.16 ved ordfører 
Gunnar Krogstad, 
Melhus, og ordfører Rita 
Ottervik, Trondheim



Beskyttelse av 
drikkevannskildene

Trondheim 
kommunes 
vannkilder



Vannverkseier

Vannverksfaglig 
kompetanse



Landbruksskjønn 
(2009)

Bestemmelser i 
kommuneplanens 

arealdel

Klausulering 
(1960-tallet)

Restriksjoner 
ved 
Jonsvatnet
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38. Bestemmelser for hensynssone drikkevann
§ 38.1 Drikkevannet i Trondheim skal ha høy kvalitet.
§ 38.2 Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal 
drikkevannsinteressen være overordnet alle andre 
interesser innenfor hensynssonen. 

I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

• Bading 
• Telting
• Arrangement
• Riding
•Motorfartøy på vannet.
•Lagring av oljeprodukter og nedgravde oljetanker.

• Hund skal holdes i bånd.
• Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann.
•I vannet er det forbudt å ta inn levende organismer (mort).
•…..
•…..

Forbudt 



Saker i hensynssone drikkevann.

BYGGESAK 
Søknad om 

påbygging av 
bolighus, 
riving og 

nybygging av 
fjøs etc.

PLAN
Utarbeidelse av 

reguleringsplaner,  
for  eksempel 

skytebane.

MILJØ/ 
LANDBRUK
Søknad om 

avlingsveger og 
driftsbygninger.

KOMMUNALTEKNIKK
Søknad om 

utslippstillatelser, 
idrettsarrangement 

etc.

BYDRIFT
Tilsyn i 

nedbørfeltet.

EIERSKAP OG 
EIENDOM

Eier og forvalter 
eiendommer vi 

kjøper opp i 
nedbørfeltet.



 PBL skal veie flere 
hensyn mot 
hverandre, 

 og det kan være at 
drikkevannshensyn 
”drukner” i andre 
interesser. 



Hvem skal definere hva som er ”fare for 
forurensning av drikkevannet” når det 
utøves skjønn?



Ordfører Jorid 
Jagtøien og 
prosjektleder 
Halvard Kierulf 
skåler for vann til 
Melhus.

Det er enkelt å være for vern av 
drikkevannet ved snorklipping.









Trondheim har valgt å ha nedbørfelt og kilde 
som en hygienisk barriere. Dette krever 
strenge restriksjoner i nedbørfeltet.

Er det enklere for politikerne å forholde seg 
til kravet om 2 hygieniske barrierer enn 
”tilstrekkelig antall”?

Mitt svar er JA!



Vil politikerne forholde seg 
annerledes til bestemmelser i 
hensynssonen enn til lokale 
forskrifter godkjent av det 
sentrale Mattilsynet?

Mitt svar er JA!



Ingen vil være uten vann!

Vil et krav om oppstarttillatelse presse 
politikerne til å ta upopulære valg?



Og dette er hva saksbehandlerne i kommunen må 
håndtere.
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