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Forvalting og lovverk - badevannet

▪ Helsedirektoratet (tidligere Statens helsetilsyn) har ansvaret 
sentralt, kommunene lokalt, Folkehelsa er fagorgan 

▪ Lovverk: Folkehelseloven § 9(om å ha oversikt over alle 
miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen) –
(Kommunehelsetjenesteloven ble opphevet i 2011)

▪ Forskrift om miljøretta helsevern (forurensning i form av utslipp til 
luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe)

▪ Ingen forskrift om badevann – Normen fra 94 fastsatt «inntil 
forskrift om friluftsbad trer i kraft»

▪ Vannforskriften 

▪ ----

▪ Nasjonale mål for vann og helse – protokollen





• Drikkevannsdirektivet - HOD
• EIA-direktivet - KLD
• Avløpsdirektivet - KLD
• Industriutslippsdirektivet -

KLD
• Grunnvannsdirektivet - KLD
• Biociddirektivet - KLD
• Nitratdirektivet – KLD/LMD
• Seveso-direktivet – KLD/KMD
• Slamdirektivet – KLD (LMD på 

sikt)
• Plantemiddeldirektivet - LMD

• Badevannsdirektivet - ikke i 
EØS-avtalen

• Fugledirektivet - ikke i EØS-
avtalen

• Habitatdirektivet - ikke i EØS-
avtalen

EUs rammedirektiv for 

vann 



Formålet med vanndirektivet/-forskriften

▪ «…gi rammer for å fastsettelse av miljømål som skal sikre 
en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk
av vannforekomstene»

▪ «…sikre at det utarbeides og vedtas regionale 
forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med 
sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det 
fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette 
arbeidet»



Badevann og vannforskriften

▪ Vannforekomstene beskyttes mot forringelse og eventuelt 

forbedres

▪ Badevann inngår blant annet sammen med drikkevann som 

«beskytta område» - register og kart skal rapporteres til EU

▪ Rasjonalet med beskytta områder er at ved prioritering av 

miljøtiltak skal tas ekstra hensyn til disse områdene

▪ Miljøtiltak kan være skjerpede utslippskrav eller ved 

planlegging etter PBL



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/


Innmeldings
løsning for 
badevann

▪ https://geocortex0

2.miljodirektoratet.

no/Html5Viewer/?vi

ewer=Badeplasser

https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=Badeplasser
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Nasjonale føringer for vannforvaltning 
(2019) 

▪ Formålet med vannforskriften (§ 1) om å «sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene» er i tråd med de behov som gjelder 
for drikkevann og badevann

▪ Ved vurdering av badevannskvalitet henstilles det til 
kommuner å bruke Normer for friluftsbad som 
Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet 
utarbeidet i 1994.



Normer og klassifisering



Litt historikk

▪ Folkehelsa: Kvalitetskrav til vann – badevann fra 1976 -
strenge grenser for badevann (50 TKB)

▪ SFTs klassifiseringssystem fra 1989/1992/1997 – tilstand
som inkluderte hygieniske parametere og egnethet for     
bl. a. badevann 

▪ Normene for badevann IK-21/94

▪ Vannforskriftens «klassifisering av miljøtilstand i vann» fra 
2018 – inkluderer ikke hygieniske parametere eller 
badevann





Badevann i SFTs klassifiseringssystem fra -97

▪ Forhold som ikke er klassifisert men omtalt:

▪ - Gonyostumom semen

▪ - Grønnalger, begroing, høyere vegetasjon

▪ - Søppel

▪ - Sol og vindforhold

▪ - Strandsone og bunnforhold





Biologiske kvalitetselementer, 
hydromorfologiske, fysisk/kjemiske stoffer 
og  vannregionspesifikke stoffer

NB!

Hygieniske 

parametere 

fanges ikke opp -

Heller ikke 

bruk/egnethet



Vannforskriftens § 13 om stengere 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



Normer og klassifisering

▪ Klassifiseringssystemer i 30 år, badevann har vært inkludert i 

SFT-systemet og skal inn igjen i dagens system under 

vannforskriften sammen med råvann drikkevann (råvann)

▪ Har miljømål for økologisk og kjemisk tilstand +  ønsker 

miljømål for beskytta områder

▪ Dagens badevannsnormer fra -94 (IK21/94) trenger revisjon – bør 

ses i lys av badevannsdirektivet – ulik praksis i kommunene

▪ Bør forskriftsfestes jf. nye råvannskriterier →

drikkevannsforskriften

▪ Hdir og Mdir bør gi oppdrag til FHI om revisjon



Hva bør ligge i en slik norm/forskrift

▪ Krav til prøvetaking og kriterier
– Hvilke bakterier, TBK vs E.coli, Intestinale enterokokker ?

– Ikter (svømmekløe) ?

– Blågrønnalger (giftproduksjon) ? – WHO har krav

– Støtteparametre; Nitrogen og forsfor, klorofyll, siktedyp, 
organisk stoff? 

▪ Innmelding av data – til Vannmiljødatabasen→Vann-nett

▪ «Klargjøre tilsynsmyndighetens og eierne av badeplassens 
ansvar»

▪ ----

▪ Veiledning på anlegging av nye badeplasser?



Oppsummering

▪ Badevann og drikkevann bør tas mer hensyn til i 

vannplanleggingen – ved prioriteringen av miljøtiltak

▪ Badeplasser ligger nå inne i Vann-nett

▪ Badevann blir klassifisert i Vann-nett i dag

▪ …men fordrer at bakteriedata kommer inn i Vann-miljø i 

større grad (kan det tas in en forskrift?)

▪ Ønsker å etablere et klassifiseringssystem for egnethet 

(badevann og drikkevann, evt også jordvanning) der 

hygieniske parametere inngår



www.miljødirektoratet.no


