
Restriksjoner i nedslagsfelt for drikkevann med soneinndeling  
Nedslagsfeltene er delt inn i soner (0-3) med restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra 

drikkevannsuttaket. For en enkelt sone gjelder alle restriksjoner spesifisert for den aktuelle sonen, og 

også alle restriksjoner for neste nivå. 

Ikke tillatte aktiviteter/installasjoner innenfor soner:   

Sone 0 / H190 – Inntaksområder  

 Motorferdsel  

 Tilrettelegging av oppholdssted for beitedyr  

 Etablering og eller utvidelse av bebyggelse og anlegg  

 Bading i vann, bekker og elver. Dette gjelder også for hunder og andre husdyr 

Sone 1/ H110_1 – Nedbørsfelt inntakskilde  

 Bruk av motordrevne kjøretøy på islagt vann uten særskilt tillatelse 

 Ny bebyggelse  

 Utvidelse av eksisterende bebyggelse i henhold til reguleringsplan 

 Fast gapahuk, badestamp og lignende installasjoner innenfor 50-meterssonen til vannkanten 

(HRV)  

 Innlagt vann i hytter. Kun etter spesiell tillatelse 

 Det tillates ikke etablert nye avløpsanlegg. Eksisterende avløpsanlegg kan utbedres og skal da 
ledes til tett tank.  

 Gråvann kan spres i terrenget ved utslagning eller infiltrasjonsgrøft med mer enn 20 meter til 

vassdrag  

 Oppgradering av eksisterende tilrettelagte skiløyper, stier og lignende kan tillates etter 

søknad 

 Militærøvelser og redningsøvelser i nedbørsfeltet. Militærøvelser knyttet til eksisterende 

militære installasjoner er likevel tillatt  

 Ridning og kjøring med hest (tillates på veger)  

 Hundemøkk skal plukkes opp ved vannkant og på islagt vann  

 Parkering av anleggsmaskiner skal skje på slik måte at eventuelle oljelekkasjer etc. blir samlet 

opp og håndtert  

 Anleggsmaskiner skal kjøres ut av nedbørsfeltet når de ikke er i jevnlig bruk   

 Kjemikalietoalett 

 Lagring av olje, parafin og andre oljeprodukter er forbudt i nedbørsfeltet med følgene 

unntak:  

o I private hytter kan det lagres inntil 25 liter parafin. Parafinen skal lagres 

forskriftsmessig.  

o Foreningshytter kan lagre olje og oljeprodukter utover 25 liter etter avtale med 

vannverkseier. Lagringen skal tilfredsstille de krav vannverkseier finner nødvendig av 

hensyn til vannforsyningen, som for eksempel «tank i tank». 

Sone 2/ H110_2 – Vann og bekker med direkte overføring til inntakskilde   

 Nedgraving, tømming og deponering av søppel, avfall og slam (gjelder ikke avfall fra 

hyttetoalett)  

 Etablering av campingplasser og hoteller 



 Tilrettelegging eller etablering av rasteplasser kan tillates etter søknad 

 Etablering av leir – og teltplasser eller lignende  

 Nye bolig – og hyttefelt  

 Lagring av kjemikalier i beholdere større enn 3m3 

 Ny næringsvirksomhet. Dette omfatter også aktiviteter og bruk av nedbørsfeltet knyttet til 

næringsvirksomhet som ligger eller har sin hovedaktivitet utenfor nedbørsfeltet 

 I forbindelse med skogsdrift etc. skal det i den grad det er mulig brukes vegetabilske og 

miljøvennlige produkter 

 Etablering av nye turveier eller driftsveger kan tillates etter søknad  

 Det tillates ikke etablert flere avløpsanlegg. Alle avløpsanlegg skal tilfredsstille offentlige krav 

Sone 3 / H110_3– Hele nedbørsfeltet  

 Industri med særskilt forurensningsfare  

 Transportere, lagre eller bruke stoffer som er av sådan art eller i slike mengder at stoffene 

om de unnslipper, kan medføre fare for at nedbørsfeltet og / eller vannkildene kan bli 

forurenset 


