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 Lovverk og veiledere 

 

Det er krav i Drikkevannsforskriften (§ 14. Vannkilde og vannbehandling) at 

eier av et vannforsyningssystem sikrer et hygienisk sikkert og godt drikkevann 

gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten. Dette oppnås gjennom 

opprettelsen av sikringssoner rundt grunnvannsanlegget.  

De foreslåtte beskyttelsessonene og bestemmelser i reviderte utgave er også 

utarbeidet med basis i retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og veileder fra 

NGU (ny utgave 2011).  

 Folkehelseinstituttets Vannforsyningens ABC, (del A, B og C spesielt) 

 NGU-veileder (rev. 2011), Beskyttelse av grunnvannsanlegg  - en veileder 

 

Klausuleringsplan/beskyttelsesplan 

En klausuleringsplan (sikringssoner og aktivitetsregulerende bestemmelser) 

utarbeides for å hindre at det utilsiktet oppstår forverring av 

grunnvannskvaliteten, som følge av menneskelige aktiviteter i tilsigsområdet til 

grunnvannsanlegget.  
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Hvorfor revideres eksisterende 

sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser?  

Eksisterende klausuleringsplan for 

Ringerike vannverk Kilemoen (1984) 

tar ikke hensyn til to nyetablerte 

brønner som blir liggende i hvert 

sitt brønnområde – brønnene utgjør 

reservevannforsyning/supplerende 

vannforsyning ved vannverket. 

 

Brønnområde 2 og 3 ved Tjorputten er 

nå innarbeidet i en revidert utgave av  

klausuleringsplanen.  
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Grunnlagsdata for revideringen av sonegrenser og 

bestemmelser  

 Eksisterende klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen (1984)  

 Fagrapporter/driftsdata som omhandler eksisterende uttak i dødisgropa, bl.a.: 

 NGU-rapport (1979): Data fra prøvepumping i dødisgropa 

 NGU-rapport (1980): Volumberegninger av grusressursen på Kilemoen 

 Grunnundersøkelser som har framskaffet data på magasinets sammensetning 

 Mektighet på umettet/mettet sone, beskyttende lag etc. - sårbarhetsvurderinger 

 Prøvepumping av brønner ved Tjorputten med vannstandsmålinger, feltmålinger 

og analyse av bakteriologiske og fysisk-kjemiske parametere. 

 Data fra prøvepumping (med uttak > 70 l/s) fra brønnene ved Tjorputten 

 Grunnvannets strømning i ubelastet tilstand og ved uttak av > 70 l/s ved 

Tjorputten, tidvis opp mot 160 l/s ved samtidig uttak fra dette området og 

dødisgropa 

 Eksisterende arealbruk og eiendomsforhold, samt framtidige planer i 

området 

 Vurdering av potensielle forurensningskilder 
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Datagrunnlag eks. 1: Prøvepumping nye brønner (> 12 mnd) 
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Datagrunnlag eks. 2: Gjennomgang av potensielle 

forurensningskilder 

Brønnområder – nye brønner 

Brønnområde - eksisterende 

• Grusuttak på grensen 

mellom sone 1 og 2A – 

registreres utvidelse i 

dette området 

 

• Infiltrasjon av forurenset 

elvevann fra Begna 

 

• Jordbruk (avrenning fra 

dyrka mark, beiting) 

 

• Skogbruk 

 

• Friluftsliv/rekreasjon, 

fiske/jakt 

 

 

 

 



Soneinndeling og bestemmelser 
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Sikringssonene i klausuleringsplanen videreføres som hensynssoner i 

reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.  

 

Det er benyttet følgende inndeling: 

 Sone 0: Brønnområdet.  

 Sone 1: Det nære tilsigsområdet. Grunnvann ved yttergrensen skal i teorien 

benytte minimum 60 døgn fram til brønn under full pumpebelastning. 

 Sone 2: Det fjerne tilsigsområde. Hele infiltrasjonsområdet, der alt utpumpet 

grunnvann skal være infiltrert innenfor. Sone 2 er delt inn i en sone 2A og 2B, som 

følge av forskjeller i strømningshastighet og mektighet på umettet sone.  

 → Deler av grunnvannsmagasinet som ligger innenfor sone 2A regnes å 

 være mer sårbart overfor forurensning enn 2B.  

 

• Sone 3: Det ytre verneområdet. Omfatter arealer som vil kunne influere på 

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet som 

drenerer mot tilsigsområdet). 
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Det er gjort endringer i soneinndelingen og enkelte bestemmelser i forhold til 

eksisterende klausuleringsplan. Dette er i all hovedsak: 

 

- To nye brønnområder/sone 0 (brønner i reservevannforsyning/supplerende 

vannforsyning) 

- Utvidelse av sone 1 og sone 2A  

- Innskjerping av bestemmelser ift grusuttak i sone 1 og 2 (A og B), beiting i sone 

1, bruk av plantevernmidler i sone 1  

 

→ Justering av sonegrenser medfører blant annet at grustaket blir liggende på 

grensen mellom sone 1 og 2A, samt at det blir en innskjerping på uttak.  

 

- Flere presiseringer ifm andre aktiviteter og arealbruk 

 

 

 

 

 

 

Endringer i soneinndeling og bestemmelser 
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Sone 3 – eksisterende 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ny bebyggelse, avløp og lagring av kjemiske forbindelser 
som ikke er godkjent av SIFF. Unntatt fra denne regelen er 
erstatningsbygninger for nåværende bebyggelse og nødvendige 
bygninger i landbruket som ikke regnes som ny bebyggelse i 
denne forbindelse. Disse sakene forelegges Ringerike 
Helseråd for avgjørelse. 
  
2. Lagring av olje og oljeprodukter i forbindelse med 
grustak skal godkjennes av Ringerike Helseråd. 
  
3. Deponering av avfall. 
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Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av 

kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som 

Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan- og bygningsloven. Terrenginngrep og 

aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende skal forelegges 

drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i 

forhold til grunnvannet.  

  

-  Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre 

en potensiell forurensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter 

også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet 

omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

  

- Forbud mot deponering av husholdningsavfall, kloakkslam og annet organisk 

avfall (gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark). 

   

 - Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier. 

Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvasking.  

 

Sone 3  
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-  Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større 

mengder enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 

års forbruk). 

  

- Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.  

  

Det tillates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente 

driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje 

på plasser med tett underlag, og slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet. 

Sone 3 
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Sone 2 B - eksisterende 

4. Ny bebyggelse.  
Nødvendige bygninger i landbruket kan tillates avhengig av 
landbruksmyndighetenes, bygningsrådets og helserådets vurderinger. 
Eventuell søknad om oppføringer av slik bygning sendes Statens 
Institutt For Folkehelse (SIFF), og vedlegges uttalelser fra de 
ovennevnte myndigheter/råd. 
  
5. Utledning av avløpsvann i grunnen. 
  
6. Lagring av helsefarlige stoffer, herunder olje og oljeprodukter 
til annet bruk enn husoppvarming, og til eventuelle kjøretøyer i 
næringsøyemed. Største tillatte volum av lagertank er 1500 l, og 
totalvolumet som tillates lagret bør ikke overskride 3000 l. 
Lagertankene skal plasseres i tette overbygde betongkasser som 
utføres slik at det blir gode inspeksjonsmuligheter. 
  
7. Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal 
skje på plass(-er) anvist av helserådet. Nødvendige sikringstiltak 
samt tillatt mengde lagret drivstoff bestemmes av helserådet.  
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Sone 2 B 
  

-  Forbud mot uttak av grus under kote 152,00 (normal grunnvannsstand er regnet 

fra kote 147,00). Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med 

tett underlag, og slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.  

 

-  Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) 

tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger 

(bolighus, fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra 

Mattilsynet. 

 

- Forbud mot nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Maksimum lagertank for olje 

og oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter 

støpt høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å 

inspisere for lekkasjer. Maksimalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone 2B.  
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- Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen. 

 

- Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre 

erosjon bør konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og 

vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning. 

 

- Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt 

grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale.  Brønner til 

jordbruksvanning omfattes av forbudet.   

  

Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord- og 

skogbruksområder i henhold til godkjent gjødselplan.  

Sone 2 B 



11.3.14 

 

Sone 2A - eksisterende 

8. Nydyrking 
  
9. Bruk av plantevernmidler i skogbruket, og av 
plantevernmidler i fareklasse X, A og B i jordbruket.  
  
10. Bruk av naturgjødsel. 
  
11. Uttak av grus som ligger under kote 150,00 (normal 
grunnvannstand, kote 147). Grus kan tas ut etter vanlige 
metoder. 
  
12. Lagring av helsefarlige stoffer og lagring og fylling 
av drivstoff. 
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Sone 2 A 
  

- Forbud mot uttak av grus under kote 155,00 (normal grunnvannsstand er 

regnet fra kote 147,00). Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente 

driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje 

utenfor denne sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike 

plasser skal godkjennes av Mattilsynet. 

 

I sone 2 A tillates det grusuttak kun under forutsetning  av overvåkning, 

overholdelse av maksimal uttakshøyde og etter grunnundersøkelser for 

nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivået. 

 

- Forbud mot nydyrking. 

 

- Forbud mot bruk av naturgjødsel. 

 

- Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. 

eiendom og olje og andre petroleumsprodukter med samlet volum over 300 l pr 

eiendom.  Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til 

å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for 

lekkasjer. Forbudet gjelder ikke drivstofftanker på kjøretøy. 
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- Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer. 

Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.  

 

- Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2: 

”Preparater som har enten høy helsefare og lav spredningsindeks eller lav helsefare 

og høy spredningsindeks” og gruppe 3:”preparater med høy helsefare og høy 

spredningsindeks”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær 

vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende sprøytemidler som 

vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup, 

tillates brukt i henhold til gjødselplan.    

 

- Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser. 

Sone 2 A 
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Sone 1 - eksisterende 

13. Jordbruk 
  
14. Uttak av grus som ligger under kote 152,00 (slik 
som vist på skissen under sonebeskrivelsen side 1). 
Grusuttak kan ikke skje inne fra gropa, men kan for 
øvrig tas ut etter vanlige metoder. 
  
15. Trafikk av kjøretøyer utenom det som er nødvendig 
for vannverket, grusuttak og nødvendig skogsdrift. 
Veier/stier skal være sikret/utformet slik at faren for 
uhell som kan medføre forurensning blir minimal. 
  
16. Militærøvelser, organisert leirslagning, stevner 
o.l. 
  
17. Nye veger med unntak av det som er nødvendig for 
vannverket. 
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Sone 1 
  

- Forbud mot uttak av grus. 

 

- Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning 

av vannverket.  

 

- Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige 

kjemikalier.   

 

- Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.   

 

- Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for 

drift av vannverket, jordbruk og skogsdrift.  

 

- Forbud mot bruk av plantevernmidler. 

 

- Forbud mot beiting. 
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Sone 0 (brønnområdet) 
 

- Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket.  

 

Brønnområdet i Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende 

inngjerding rundt nye produksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp 

får egen inngjerding (ca. 10 x 10 m). Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m 

og adkomst må skje via låst port. 

  


