
Revisjon restriksjoner Rovatnet 
 

Definisjon av nedbørsfelt Rovatnet: I denne forbindelse defineres 
nedbørsfeltet til Rovatnet som den delen av det naturlige 
nedbørsfeltet som ligger nedstrøms demning i Vasslivatnet. 
Nedbørsfeltet oppstrøms demningen i Vasslia anses å kunne 
begrenses ved akutte hendelser gjennom avtale om stenging av 
damluker ved akutte hendelser som vesentlig truer 
drikkevannskilden, og underlegges derfor ikke de samme 
restriksjonene som nedstrøms demningen. 
 

Kommuneplan 

Krav om minstevannføring i Søvassdraget ifm vilkårsrevisjon 
• innføring av minstevannføring vil virke som et 

kompenserende tiltak for bedre framtidig vannkvalitet i 
Rovatnet. 

 

NVE gjennom 
vilkårsrevisjon 

Innføring av 10 meter vegetasjonsbelte rundt dyrka mark fra 
vassdrag (vannkilden og rundt vassdrag som drenerer direkte til 
vannkilden) 

• ikke tillatt med sprøytemidler i denne sonen 
• ikke tillatt å gjødsle i denne sonen 
• lov å høste i denne sonen 

 

Lovverk  / 
Klausulering 

Ikke tillatt å benytte tyngre kjøretøy på islagt drikkevannsvannkilde 
eller innsjø med direkte avrenning til drikkevannskilden. Med 
større kjøretøy menes kjøretøy over ATV-størrelse, som f.eks 
traktor, hogstmaskiner, bil, beltevogn, tråkkemaskin osv) 
 

Lovverk/Klausulering 

Spredt avløp: 
• Som et minimum må det gjennomføres opprydning i spredt 

avløp, der en vil bruke forurensninglovverket til å pålegge 
utbedring av eldre avløpsanlegg eller avløpsanlegg som 
ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. Dette vil medføre en 
vesentlig kostnad for den enkelte huseier, og omfatter 
svært mange eiendommer langs Rovatnet. Kommunen må 
også rehabilitere egne anlegg i nedbørsfeltet 

• Alternativt etablering av avskjærende avløpsledning rundt 
Rovatnet. Dette tiltaket har en høy kostnad for kommunen, 
men forventes å være en forutsetning for etablering av ny 
aktivitet i nedbørsfeltet. 

• Det tillates ikke etablering av installasjoner for private 
avløpsanlegg innenfor 100-metersbeltet fra vannkildens 
vannkant eller innenfor 50-metersbeltet fra vassdrag som 
drenerer direkte til Rovatnet. 
 

Kommuneplan / 
Lovverk 

Økt grad av tilsyn jfr gjeldende lovverk og kommuneplan i 
nedbørsfeltet innenfor områdene: 

• landbruk 
• forurensning 
• byggesak 

 

Kommuneplan 



Nydyrking i nedbørsfeltet er i utgangspunktet ikke tillatt. Nydyrking 
kan gjennomføres hvis det etter en risikovurdering fastslås at det 
gjennom avbøtende eller kompenserende tiltak gir en samlet 
reduksjon eller av  ikke får negative virkninger på vannkvalitet på 
lang sikt og at risiko for akutt forurensning reduseres ikke økes. 
Ved utøvelse av kommunal myndighet skal 
drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser 
innenfor hensynssonen.(Siste setning er også i dagens KPA 
inntatt vedrørende hensynssoner drikkevann) 

• krav om risiko og sårbarhetsanalyse opp mot 
drikkevannshensynet for hvert tiltak 

• krav om håndtering av avrenning - etablering av 
fangdammer 

• krav om etablering på vegetasjonsbelter langs alle vassdrag 
på minimum 10 meter 

• det er ikke tillatt å lukke bekkeløp i forbindelse med 
nydyrking. 
 

Kommuneplan 

Restriksjoner innenfor en radius på 250 meter fra vanninntak som 
gjelder både på land, til vanns og på islagt vann, der det er forbud 
mot: 

• Parkering 
• Camping 
• Tilrettelegging av nye offentlige badestrender, grillplasser 

eller fiskeplasser 
• Dykking 
• Garnfiske 
• Motorisert ferdsel (gjelder dog ikke for bruk av 

påhengsmotor på vann) 

Kommuneplan 

Det er i utgangspunktet byggeforbud i hele nedbørsfeltet hvis det 
ikke gjøres avbøtende tiltak for å sikre at belastning av vannkilden 
ikke påvirkes. Nybygg kan tillates hvis det etter en risikovurdering 
fastslås at det gjennom avbøtende eller kompenserende tiltak gir 
en samlet reduksjon eller av  ikke får negative virkninger på 
vannkvalitet på lang sikt og at risiko for akutt forurensning 
reduseres ikke økes. Ved utøvelse av kommunal myndighet skal 
drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser 
innenfor hensynssonen. 

• innebærer i utgangspunktet forbud mot bygging/utbygging 
av boliger, fritidsboliger, næringsbygg, landbruksaktivitet 
som gir økt aktivitet i nedbørsfeltet 

• krav om risiko og sårbarhetsanalyse opp mot 
drikkevannshensynet for hvert tiltak. Risiko og 
sårbarhetsanalyse skal omfatte hele livsløpet til tiltaket 
herunder byggeperiode, drift og avvikling. 

• krav om sikker håndtering av overvann 
• det er ikke tillatt å lukke bekkeløp i forbindelse med 

etablering av nye tiltak eller ved arbeid på eller ved 
eksisterende bebyggelse. 

Kommuneplan 



• eksempel (ikke uttømmende)på avbøtende / 
kompenserende tiltak som kan medvirke til at det gis 
tillatelse til tiltak: 

o etablering av felles avløpsledning i rundt Rovatnet 
o tiltakshaver blir pålagt å føre spillvann ut av 

nedbørsfeltet  
o tiltakshaver må etablere tilfredsstillende 

renseløsninger med overvåkning og serviceavtaler 
• byggeforbud innenfor 100-metersbeltet fra vannkildens 

vannkant er absolutt 
• byggeforbud innenfor 50-metersbeltet fra vassdrag som 

drenerer direkte til Rovatnet er absolutt 
 

Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier skal 
foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensing 
av kilden. Forbudet omfatter også håndtering av maskiner eller 
andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende 
aktiviteter som medfører fare for forurensing 
 

Kommuneplan / 
Lovverk 

I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og bruk av nedgravde 
oljetanker. Dette forbudet gjelder også for oljetanker som er mindre enn 
3200 liter. 

Kommuneplan 
 
 
 

Forbud mot bruk av blyammunisjon i nedbørsfeltet Kommuneplan 
 

Krav om at skogsdrift kun skal foregå på frossen mark. 
 
All skogbrukstiltak som kan påvirke drikkevannskilden skal 
gjennomføres i henhold til kravpunkt vedrørende vannbeskyttelse i 
Norsk PEFC skogstandard. Kravet til lagring av drivstoff økes fra 
minimum 50 meter til minimum 100 meter fra drikkevannskilden 
og inkluderer også vassdrag som har avrenning direkte til 
vannkilden. 
 
Skogeier eller den som handler på skogeier sine vegne, skal melde 
fra om planlagte skogbrukstiltak som kan påvirke 
drikkevannskilden. Denne meldingen skal være kommunen i hende 
så tidlig som mulig, og minimum 1 måned før iverksetting av 
planlagte tiltak. Meldingen skal inneholde dokumentasjon som gir 
kommunen grunnlag for å vurdere om det er tatt tilstrekkelige 
hensyn jfr Norsk PEFC skogstandard som ivaretar 
drikkevannshensynet. Kommunen vil med bakgrunn i meldingen 
drive veiledning og vurdere om det i særskilte tilfeller skal 
gjennomføres forebyggende tiltak som etablering av 
fangdammer/sedimentasjonsbasseng e.l. 
 

Kommuneplan / 
Klausulering 
 

Etablering av krisevannsløsning Søa/Holla kraftverk 
• i verst tenkelige scenario som for eksempel regional stor 

hendelse eller væpnet konflikt, vil det være svært viktig å 
kunne etablere krisevann for å ha sanitært vann (vask, 
spyling av toalett). Ved bortfall av strøm og utfordringer 

Investering 



med forsyning av drivstoff vil en uten krisevannsløsning 
ikke få vann i springen da Rovatnet ligger så lavt at en ikke 
har selvfall inn til abonnent. 

• forutsetter samarbeid med Trønderenergi 
 
Etablering av ekstra kapasitet på høydebasseng 
 

Investering 

 
 

  



Revisjon restriksjoner små vannkilder: 
 

Restriksjoner for lagring av oljeprodukter. Det er ikke tillatt å oppbevare mer 
enn 40 liter drivstoff per eiendom innenfor nedbørsfeltet. 

Lovverk / 
kommuneplan 
/ klausulering 
 

Motorisert ferdsel: 
• Uten særskilt tillatelse er det forbudt å bruke motorfartøy på 

vannkilden. Forbudet gjelder alle typer motorer og også på islagt 
vann. Forbudet gjelder også på vann som har direkte avrenning 
til drikkevannskilden. 

• Der det er gitt tillatelse til motorisert ferdsel med snøskuter, 
tillates det rundt kilden strengt nødvendig kjøring langs skogsvei 
eller trase godkjent av kommunen   

• Adkomstvei innenfor nedbørsfeltet til kilden sperres med bom, 
og kun strengt nødvendig kjøring i landbrukssammenheng tillates 
for grunneier(e) og kommunen selv med tyngre kjøretøy. Det skal 
innhentes tillatelse fra vannverkseier før slik transport. 
 

Lovverk 

Økt grad av tilsyn jfr gjeldende lovverk og kommuneplan i nedbørsfeltet 
innenfor områdene: 

• landbruk 
• forurensning 
• byggesak 

 

Kommuneplan 
/ Lovverk 

Spredt avløp: 
• Som et minimum må det gjennomføres opprydning i spredt 

avløp, der en vil bruke forurensninglovverket til å pålegge 
utbedring av eldre avløpsanlegg eller avløpsanlegg som ikke 
tilfredsstiller dagens rensekrav.  
 

Kommuneplan 
/ Lovverk 

Forbud mot nydyrking i nedbørsfeltet 
 

Kommuneplan 

Restriksjoner innenfor 100 meter fra vannkant i nedbørsfeltet – gjelder 
også på islagt vann: 

• Parkering forbudt 
• Forbud mot camping/telting 
• Forbud mot sportsstevner eller andre arrangementer 
• Forbud mot tilrettelegging for nye grillplasser  

 

Kommuneplan 

Restriksjoner mot følgende innenfor 50 meter fra vannkant – gjelder 
også på islagt vann: 

• Hund skal holdes i bånd 
• Avføring fra hund skal samles opp og bringes ut av området 
• Rideforbud og forbud mot kjøring med hest og vogn 

 

Kommuneplan 

Byggeforbud i nedbørsfeltet  
• innebærer forbud mot bygging ut utvidelse av nye boliger, 

fritidsboliger, næringsbygg, landbruksaktivitet, som gir økt 
aktivitet i nedbørsfeltet 
 

Kommuneplan 



Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann. Fritidsboliger som ligger innenfor 100 
meter fra vannkilden skal ha godkjent biologisk toalett, forbrenningstoalett eller 
annen løsning godkjent av kommunen. 

Kommuneplan 
 
 
 

Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter 
er forbudt i vannkilden. 

Kommuneplan 
 
 

Forbud mot bruk av blyammunisjon i nedbørsfeltet Kommuneplan 
 

Forbud mot gjødsling av beitemark og dyrkamark og skog i nedbørsfeltet Klausulering 
 

Etablering av ekstra kapasitet på høydebasseng 
 

Investering 

All skogbrukstiltak som kan påvirke drikkevannskilden skal gjennomføres 
i henhold til kravpunkt vedrørende vannbeskyttelse i Norsk PEFC 
skogstandard. Kravet til lagring av drivstoff økes fra minimum 50 meter 
til minimum 100 meter fra drikkevannskilden og inkluderer også vassdrag 
som har avrenning direkte til vannkilden. 
 
Skogeier eller den som handler på skogeier sine vegne, skal melde fra om 
planlagte skogbrukstiltak som kan påvirke drikkevannskilden. Denne 
meldingen skal være kommunen i hende så tidlig som mulig, og minimum 
1 måned før iverksetting av planlagte tiltak. Meldingen skal inneholde 
dokumentasjon som gir kommunen grunnlag for å vurdere om det er tatt 
tilstrekkelige hensyn jfr Norsk PEFC skogstandard som ivaretar 
drikkevannshensynet. Kommunen vil med bakgrunn i meldingen drive 
veiledning og vurdere om det i særskilte tilfeller skal gjennomføres 
forebyggende tiltak som etablering av 
fangdammer/sedimentasjonsbasseng e.l. 
 
Det er forbudt å gjødsle skog i nedbørsfeltet. 
 
 

Kommuneplan 
/ Klausulering 
 

 
 
 


