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Utgangspunkt: Norsk Vann-rapport 254/2020: Forvaltning av 
nedbørsfelt for overflatevannkilder - en veiledning 

Farekartlegging og metoder for bedømmelse av risiko i nedbørsfeltet

Verktøy for beskyttelse 

Ulike kildekategorier: Hva kan håndteres i nedbørsfeltet, og hva kan 

håndteres i drikkevannsbehandlingen? 

Agenda
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Målet med denne veiledningen har vært å gi en 
systematisk oversikt over faktorene som har 
betydning for forvaltning av nedbørsfelt til 
drikkevannskilder.

Veiledningen skal gi forvaltere av drikkevannskilder 
(vannverkseierne) så gode verktøy som mulig for å 
kunne lykkes med oppdraget sitt.

Norsk Vann rapport 254/2020
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Kapittel 2: Rammebetingelser

Kapittel 3: Kunnskapsstatus –
forurensende aktiviteter og kilder

Kapittel 4: Tiltak

Kapittel 5: Metoder for bedømmelse 
av risiko

Kapittel 6: Samhandling

Kapittel 7: Oppsummering og 
anbefalinger

Veiledningens innhold
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Drikkevannsforskriften

§ 6 Farekartlegging og farehåndtering.

§ 12 Beskyttelsestiltak: Vannverkseieren skal 
planlegge nødvendige tiltak for å beskytte 
vanntilførelsesområdet og råvannskilden, og 
informere allmennheten om forbudet mot 
forurensing der dette er relevant.

§ 26 Kommunens plikter: Kommunen skal i 
samsvar med folkehelseloven kapittel 2a ta 
drikkevannshensyn når den utarbeider 
arealdelen av kommuneplanen og 
reguleringsplaner, samt når det gis tillatelser 
etter relevant regelverk. Kommunen skal i 
samarbeid med vannverkseieren vurdere 
behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder.

Rammebetingelser
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Forurensingsloven

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan 
medføre fare for forurensing hvis ikke det er gitt tillatelse 
etter §§ 8, 9 eller 11. 

Etter forurensingsforskriften kap. 12 og 13 er kommunen 
delegert forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært 
avløpsvann fra enkelthus og mindre tettbebyggelse. 

Folkehelseloven

§ 4 Føre-var-prinsippet

Plan og bygningsloven

§ 11-8 Hensynssoner: Arealdelen skal i nødvendig 
utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal.

Vannforskriften

Skal sikre helhetlig økologisk vannforvaltning.

I § 17 understrekes behovet for å beskytte drikkevanns-
kilder, slik at omfanget av rensing for å produsere 
drikkevann reduseres. 



Helse- og omsorgsdepartementet har forventninger om at vannregionmyndigheten, statsforvalteren, andre sektorer og 
kommuner i forbindelse med arbeid med forvaltningsplanene for 2022-2027 ivaretar følgende nasjonale føringer:

 Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til uttak av drikkevann, skal være sanert, jf. 
drikkevannsforskriften § 4.

 Det stilles krav til analyser av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i alle overvåkingsprogram for 
vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. § 20 i drikkevannsforskriften og § 18 tredje ledd i vannforskriften. Gjelder 
vannforsyningssystemer med minst 10 m3 produsert vann per døgn.

 Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak av drikkevann for flere enn 500 fastboende, bør ha 
fått avsatt hensynssoner med tilhørende planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. 
drikkevannsforskriften § 26.

 Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som medfører at miljømålene i §§ 4 – 6 ikke nås eller at tilstanden 
forringes, skal ikke tillates når vannforekomsten benyttes til uttak av drikkevann dersom dette kan medføre økt behov 
for rensing av drikkevannet, jf. §§ 12 og 13 i vannforskriften og § 4 i drikkevannsforskriften.

Nasjonale mål
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Eksempler på forurensende aktiviteter og kilder

Kommunalt og spredt avløpsvann

Jordbruk og husdyrhold

Vegtrafikk

Turisme, friluftsliv og rekreasjon

Næringsvirksomhet

Fyllinger, deponier og lager

Naturlig forurensing (NOM)

Skogbruk

Farekartlegging og metoder for bedømmelse av risiko i nedbørsfeltet
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• Mikrobiologisk forurensing
• Kjemisk forurensing
• Menneskeskapt vs naturlig
• Fremtidige utfordringer
• Muligheter og begrensinger i 

vannbehandlingen

Kategorier i 
kunnskapsgrunnlaget



Metoder for bedømmelse av mikrobiell risiko – hva finnes i verktøykassen? 
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Verktøy

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Prøvetaking og analyse

Mikrobiell kildesporing

Forurensingsanalyse og modellering

Mikrobiell barriereanalyse (MBA)

Kvantitativ mikrobiell risikovurdering (QMRA)

Relevans

Tilfredsstiller krav i drikkevannsforskriften: § 6 om farekartlegging og 
farehåndtering

Krav i drikkevannsforskriften: § 20

Hva er opphavet til den fekale forurensningen?

Kvalitativt og kvantitativt vurdering

Beregningsverktøy for hygieniske barrierer, effekt av tiltak i nedbørsfelt

Kvantifisere risiko for sykdom hos forbruker
Oppfyller vannforsyningssystemet det helsebaserte målet?
Undersøker effektiviteten til vannforsyningssystemet (råvannskvalitet, 
behandlingssystemet osv)



Mikrobiologisk barriereanalyse 
og vurdert effekt av (nye) tiltak 
i nedbørsfelt og kilde
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Verktøy for beskyttelse – tiltak 

21.10.2021 11



Samhandling –
et verktøy med 
mye ubenyttet 
potensiale
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Kildebeskyttelse kontra vannbehandling
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Et lite eksempel fra Damtjern
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Parameter Enhet Antall
Antall 
positive Middelverdi Min Maks

pH pH 39 7,0 6,7 7,3

Turbiditet FNU 39 0,2 0,1 0,8

UV-transmisjon % per 5 cm 22 35,8 30,8 38,1

Fargetall mg Pt/l 39 10,9 8,0 19,0

TOC mg C/l 36 3,2 2,6 4,0

Parameter Enhet Antall
Antall 
positive Middelverdi Min Maks

Escherichia coli cfu/100ml 46 6 0 0 5

Intestinale enterokokker cfu/100ml 26 Mange 4 0 58

Clostridium perfringens cfu/100ml 4 0 0 0 0

Koliforme bakterier cfu/100ml 39 Mange 54 0 330

Aktivitet og restriksjoner
Forbudt med bading.
Lite ferdsel, beite og spredt avløp i 
nedbørsfeltet. 



Krig eller fred – valget er ditt
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