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Svaret er 

• Tja

• …og det skal bli (enda) bedre

• Men vet vi hva vi svarer på ?



Oversikt

• Bruk og bruk,  fru Blom

• Vannforskriftens formålsparagraf

• Bærekraftig bruk

• Drikkevann og badevann

• SFTs klassifiseringssystem og dagens

• Supplering av klassifiseringssystemet



Bruk og bruk,  fru Blom

• Vi må skille på to typer bruk eller brukerinteresser:

• 1. De som stiller krav, gjerne tilleggskrav, til miljøkvaliteten (eg. 
vannkvaliteten), f. eks. badevann, drikkevann, jordvanning, 
produksjonsvann etc. 

• 2. De som forringer miljøkvaliteten, f. eks. resipientbruk, fysiske 
eller hydrologiske endringer etc



Vannforskriftens formålsparagraf

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av 
miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse (1) og 
bærekraftig bruk(2) av vannforekomstene.



Bærekraftig bruk

• SMVF – Sterkt modifiserte Vannforekomster
• Godt økologisk potensiale

• Unntaksparagrafene, forlenget frist (§9) og mindre strenge 
miljømål (§10) for allerede eksisterende aktiviteter

• samt ny aktivitet eller nye inngrep (§ 12)



Vannforskriftens § 16 beskytta områder –
typer

• Det er fem typer beskyttede områder:

• 1. Områder utpekt eller tiltenkt til uttak av drikkevann

• 2. Områder utpekt til beskyttelse av økonomiske betydelige 
akvatiske arter

• 3. Områder utpekt til rekreasjonsformål (badeplasser)

• 4. Områder følsomme for næringsstoffer

• 5. Områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter

http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/drikkevann1/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/okonomisk-betydelige-akvatiske-arter/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/badeplasser/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/omrader-folsomme-for-naringsstoffer/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/beskyttede-omrader/typer-beskyttede-omrader/omrader-utpekt-til-beskyttelse-av-habitater-og-arter/


§ 17 om drikkevann

• drikkevannskilder skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten

• …slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann 
reduseres

• Anlegg over 10m3 eller > 50 pers skal registreres – dvs. også de 
små anleggene skal med

• Register og kart

• Hensynssoner / klausulert del av nedbørfelt



Nasjonale føringer for 
vannforvaltningen (fra mars 2019)

• «Tiltak for å verne drikkevasskjelder skal avklarast gjennom dei 
regionale vassforvaltningsplanane, og blir ivaretekne i arealdelen til 
kommuneplanen, gjennom omsynssoner og tilhøyrande 
planavgjerder»



§ 13 om strengere krav

• hvis det i medhold av annet regelverk er fastsatt strengere krav

• …eller det er satt mål for beskyttelse og liknende

• …skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn

• SFTs Miljøkvalitetskriterier for ferskvann, og for fjorder og kystfarvann 
(97:03 og 97:04) hadde klare krav til badevann og råvannskvalitet for 
drikkevann med hygieniske parametere (bakterier) 

• Blir nå revidert og tatt inn i Klassifiseringssystemet (link) – og det vil bli 
fastsatt egne miljømål



Kriteriesystem 

for drikkevann –

råvann

Forslag fra 

Folkehelsa



Kriteriesystem 
for drikkevann –
råvann

Forslag fra 
Folkehelsa





https://geocortex02.miljodirektoratet.no/
html5viewer/?viewer=hensynssoner



Så litt om badevann

• Statens helsetilsyn (nå Helsedirektoratet) har ansvaret sentralt, 
kommunene lokalt, Folkehelsa er fagorgan 

• To klassifiseringssystemer:

• 1. Norske retningslinjer fra 1994

• 2. EUs badevannsdirektiv (ikke med i EØS-avtalen)

• «Nasjonale føringer» oppfordrer til bruk av de norske kriteriene

• Burde vært revidert, men vi er klare til å ta dem inn i 
klassifiseringen som de er



Innmeldings-
løsning for 
badevann

• https://geocortex02.m
iljodirektoratet.no/Ht
ml5Viewer/?viewer=B
adeplasser

https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=Badeplasser


Badeplasser er registrert i Vann-nett
• Første forsøk 2012 – innsending av filer 

• Andre forsøk 2019 – innmeldingsløsning - brev til alle landets 
kommuner – purring – 65% tilslag pr des - 19



Takk for oppmerksomheten !
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