
EIDE KOMMUNALE VANNVERK

VALG AV HOVEDVANNKILDE



INNHOLD

1. Egnethet som råvannskilde – kapasitet, kvalitet, risiko

2. Forholdet til Vannforskriften

3. Drikkevannsforskriften - Forbud mot å forurense drikkevann

4. Vannbehandlingsløsning

5. Oppsummering - Rovatnet som fremtidig hovedvannkilde



EGNETHET SOM RÅVANNSKILDE TIL DRIKKEVANN

• Vinddalsvatnet 
Dårlig kvalitet fysisk/kjemisk (reduserte forhold med løst jern, stor tilførsel av 
organisk stoff), variabel mikrobiologisk kvalitet, liten kilde med dårlig beskyttelse mot 
akutt overflateforurensning, må reguleres.

• Ånavatnet
Moderat til dårlig kvalitet fysisk/kjemisk (reduserte forhold med løst jern, stor tilførsel 
av organisk stoff), variabel mikrobiologisk kvalitet, liten kilde med dårlig beskyttelse 
mot akutt overflateforurensning, må reguleres.

• Stormorrovatnet
God til moderat og variabel fysisk/kjemisk kvalitet, variabel mikrobiologisk kvalitet, 
liten kilde med dårlig beskyttelse mot overflateforurensning, må reguleres.

• Rovatnet
God til moderat fysisk/kjemisk kvalitet, variabel mikrobiologisk kvalitet, stor kilde med 
god beskyttelse mot akutt overflateforurensning (uttynningseffekt). Tilførsel fra avløp 
og landbruk. Ikke behov for regulering.



VANNFORSKRIFTEN –
FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN

0 Endret ved forskrift 20 des 2018 nr. 
2231 (i kraft 1 jan 2019).

§ 17.Vann som brukes til uttak av drikkevann

Alle vannforekomster som brukes til uttak av drikkevann og hvor uttaket er mer enn 10 m³

vann per dag i gjennomsnitt eller  forsyner flere enn 50 personer, skal identifiseres og

registreres i samsvar med vedlegg IV. Dette gjelder også vannforekomster som er planlagt

for slik bruk i fremtiden.

Forekomster av overflatevann utpekt som drikkevannskilder og som gir mer enn 100 m³

per dag i gjennomsnitt, skal  overvåkes i samsvar med vedlegg V.

Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal

oppfylle miljømålene i § 4–§ 7 og kravene til råvann for drikkevann i annet regelverk, slik at

omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres.

§ 4. Miljømål for overflatevann

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med

sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, i

samsvar med klassifiseringen i vedlegg V og miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII.

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-12-20-2231
https://lovdata.no/forskrift/2006-12-15-1446/%C2%A74


DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN – FORBUD MOT Å FORURENSE

§ 4 Forurensning:

«Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra 
vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. 
Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt 
beskyttelsestiltak etter § 12 Beskyttelsestiltak eller restriksjoner etter § 26 Kommunens plikter, 
gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det 
ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter §12 eller 
restriksjoner etter § 26. --»

Presisering av § 4 Forurensning i Veileder til drikkevannsforskriften: 

«Der det er gitt tillatelser til potensielt forurensende aktivitet i planbestemmelsene, vil ikke 
forbudet i § 4 gå foran disse tillatelsene. Da må i stedet vannbehandlingen forsterkes for å sikre 
at drikkevannet uansett ikke blir forurenset.»



VANNBEHANDLINGSLØSNING

Utgangspunkt:

Hygieniske barrierer i nedbørfelt og råvannskilde er svake. Omfang av, fremdrift for og virkning 
av tiltak for reduksjon av forurensningstilførsler er usikre.

Vannbehandlingsløsning:

Krav til uavhengige hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet anbefales oppfylt ved 
utforming og dimensjonering av vannbehandlingsløsningen. Forslag:

➢ Fargefjerning og fullverdig, uavhengig hygienisk barriere ved membran(nano)filtrering

➢ Fullverdig, uavhengig hygienisk barriere ved UV-bestråling

➢ Mulighet for supplering med klorering som også har virkning ute i ledningsnettet

➢ pH-justering / alkalisering i kalksteinsfilter

➢ Tilrettelegging for bruk av aktivt kull for fjerning av lukt- og smaksfremmende forbindelser



ROVATNET SOM FREMTIDIG HOVEDVANNKILDE

➢ Stor vannkilde med god kapasitet og robusthet mot akutt forurensning

➢ Mest stabil fysisk/kjemisk vannkvalitet

➢ Nødvendig vannbehandlingsløsning er driftsmessig enkel

➢ Liten avstand til eksisterende infrastruktur

➢ Begrensede inngrep for etablering av anleggene

➢ Investerings- og driftskostnader er lavest

➢ Tiltak for å sikre/forbedre forurensningssituasjonen for å beholde/oppnå målene om god 
økologisk og kjemisk tilstand kan gjøres trinnvis. Effekt anbefales målt underveis ved 
gjennomføring av overvåkingsprogram 

➢ Tiltak vil også være positivt for Eidsneset som reservevannkilde 

➢ Viktig næringsvirksomhet er avhengig av Rovatnet som en vannkilde med god kvalitet. Felles 
interesse og plikt for å ivareta Rovatnet som en god og trygg vannkilde


