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NOTAT VEDR. FORSLAG OM Å OPPHEVE FORSKRIFT OM FORBUD MOT 

FORURENSNING AV GLITRE (FOR-2003-10-10-1233) 

1 INNLEDNING 

16. desember 2020 vedtok EU nytt drikkevannsdirektiv, direktiv (EU) 2020/2184. Som følge av 

dette har Mattilsynet utarbeidet en revisjon av drikkevannsforskriften (FOR-2016-12-22-1868) 

og sendt denne ut på høring. Glitrevannverket IKS («Glitrevannverket») skal i den forbindelse 

inngi høringssvar til Mattilsynet.   

 

Mattilsynet har blant annet foreslått å oppheve den lokale forskriften av 10. oktober 2003 nr. 

1233 om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem. Det er 

foreslått å oppheve forskriften fire år etter at revisjon av drikkevannsforskriften har tredd i 

kraft, og ikrafttredelse for revisjon av drikkevannsforskriften er foreslått satt til 1. januar 2023. 

Dette tilsier at forskriften er foreslått opphevet 1. januar 2027.  

 

Som erstatning for den lokale forskriften ønsker Mattilsynet at kommuneplanenes arealdel skal 

videreføre restriksjonene knyttet til Glitre som vannforsyningssystem. Glitre ligger i Modum, 

Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner, slik at restriksjonene må fremgå av alle de fire 

kommuneplanenes arealdel.  

 

Glitrevannverket ser utfordringer knyttet til fristens lengde, herunder om tiden er tilstrekkelig 

for at kommunene skal innføre tilfredsstillende restriksjoner gjennom kommuneplanenes 

arealdel. Av den grunn har Glitrevannverket bedt Marstrand Advokatfirma AS («Marstrand») 

utarbeide en juridisk vurdering av det nevnte. 

2 KONKLUSJON  

For å sikre at det er fastsatt nødvendige restriksjoner for drikkevannskildene mener vi at den 

gjeldende lokale forskriften for Glitre ikke bør oppheves før tilsvarende eller bedre 

restriksjoner er vedtatt i relevante kommuner sin arealplan.  

 

Den enkelte kommune plikter å hensynta drikkevann ved utarbeidelse av arealplaner og bør 

også samarbeide om en felles interkommunal plan der dette er hensiktsmessig. Uavhengig av 

dette er vår forståelse at det i praksis vil være vanskelig å innføre restriksjoner knyttet til Glitre 

som vannforsyningssystem gjennom de fire kommuneplanenes arealdel innen 1. januar 2027. 
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Det bør være like restriksjoner for den enkelte drikkevannskilde, selv om disse ligger i flere 

kommuner.  

 

Den foreslåtte fristen vil kunne stride mot drikkevannsforskriftens formål, jf. 

drikkevannsforskriften § 1, dersom den lokale forskriften for Glitre oppheves, uten at 

restriksjonene er videreført i kommuneplanenes arealdeler eller på annen tilfredsstillende 

måte. 

 

Vi anbefaler at forslaget til revisjon av drikkevannsforskriften § 31 endres, slik at forskriften 

ikke oppheves før tilsvarende restriksjoner som fremgår av den lokale forskriften, eller 

restriksjoner som gir et bedre vern enn den lokale forskriften, er innarbeidet i kommunens 

arealplaner til alle de fire kommunene. Dersom det er nødvendig å sette en frist, vil vi anbefale 

at denne settes til seks til åtte år, for å sikre at man har tilstrekkelig tid for å få på plass 

nødvendige restriksjoner.   

 

3 INNFØRING AV RESTRIKSJONER I KOMMUNEPLANENES AREALDEL  

Vår forståelse av Mattilsynets forslag til revisjon av drikkevannsforskriftens § 31 er at 

Mattilsynet ønsker en endring av strukturen for sikring av Glitre som vannforsyningssystem – 

fra sikring gjennom lokal forskrift til sikring gjennom kommuneplanenes arealdeler. Vi legger 

likevel til grunn at det viktigste vil være å sikre vannkilden, og unngå å havne i en situasjon hvor 

vannkilden ikke har et tilstrekkelig vern.  

 

At Glitre som vannkilde ikke har et tilstrekkelig vern, vil kunne stride mot formålet i 

drikkevannsforskriften § 1 som lyder:  

 

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering 

av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende 

lukt, smak og farge. 

Foreslått endring av drikkevannsforskriften § 31 forutsetter at det er åpenbart at 

kommunestyrene vil vedta restriksjoner i kommuneplanenes arealdel før 1. januar 2027. Hvis 

ikke kan man havne i en situasjon hvor forskriften oppheves og kommuneplanenes arealdeler 

ikke inneholder restriksjoner for Glitre. I en slik situasjon vil eneste vern av Glitre være en 

markering av nedbørfeltet som hensynssone uten noen juridiske bestemmelser knyttet til dette.  

 

Etter lov om planlegging og byggesaksbehandling («plan- og bygningsloven») plikter 

kommunestyret å utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og 

vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering, jf. plan- og bygningsloven § 

10-1.  

 

For kommuneplaner, herunder kommuneplanens arealdel, foreligger det ingen plikt for 

kommunen om å revidere en gjeldende plan, utover en årlig revisjon av kommuneplanens 

handlingsdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-1.  
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Kommunene skal legge vekt på drikkevannshensyn ved utarbeidelse av kommuneplanens 

arealdel etter drikkevannsforskriften § 26. Dette innebærer at kommunene plikter å innføre 

restriksjoner for Glitre i kommuneplanenes arealdeler, når disse ikke lenger vil fremgå av den 

lokale forskriften. Man har likevel ingen garanti for at kommunenes arealplan oppdateres, 

revideres eller erstattes innen 1. januar 2027, fordi kommunene ikke plikter å revidere 

gjeldende kommuneplan, eller å utarbeide ny kommuneplan før gjeldende kommuneplan ikke 

lenger gjelder. Vanlig varighet for en kommuneplan er 12 år.  

 

Kommuneplanens arealdel for Modum kommune samt for Lier kommune ble vedtatt i 2019. I 

Øvre Eiker kommune var høringsfristen for ny kommuneplan 1. september 2021 og planen er 

ikke vedtatt enda. Drammen kommune har ambisjoner om å ha førstegangshøring av ny 

kommuneplan innen september 2022.  

 

Etter plan- og bygningsloven må alle forslag til kommuneplanens arealdel eller forslag til 

endringer av allerede foreliggende kommuneplaners arealdel sendes på høring før 

kommunestyret vedtar kommuneplanen, jf. lovens kap. 11. Dette er en tidkrevende prosess. 

 

For særlig Øvre Eiker kommune og Drammen kommune er det usikkert om kommuneplanens 

arealdel vil endres, revideres eller erstattes innen 1. januar 2027.  

 

At vannkilden ligger i flere kommuner, gjør prosessen med å innta restriksjoner i 

kommuneplanens arealdel, mer tidkrevende enn om vannkilden hadde ligget i én kommune. 

Restriksjonene for Glitre er i dag håndtert ved forskrift. Kommuneplanenes arealplaner 

regulerer derfor ikke dette fra før.  

 

Glitrevannverket ønsker å komme med forslag til restriksjonene i kommuneplanenes arealdel, 

men det er usikkert om kommunestyrene ønsker å vedta den foreslåtte ordlyden direkte, slik at 

det blir lik ordlyd i alle kommunene. Man kan da risikere avvikende reguleringer for sikring av 

vannkilden, ettersom de fire kommunene kan vedta og innføre ulike restriksjoner i sine 

kommuneplaner. Glitrevannverket ønsker ikke at vannkilden har ulike restriksjoner, og vi antar 

at dette heller ikke er ønskelig for Mattilsynet. Av den nevnte grunn bør kommunene 

samarbeide om planleggingen av å sikre Glitre som vannkilde, jf. plan- og bygningsloven kap. 9 

om interkommunalt plansamarbeid. Dette vil også være en tidkrevende prosess og innebære at 

kommunene har lagt dette inn i sin planstrategi, som ikke revideres før etter neste 

kommunalvalg i 2023.  

 

Etter plan- og bygningsloven er det juridisk gjennomførbart at restriksjoner for å sikre Glitre 

som vannkilde vedtas i kommuneplanenes arealdel innen foreslått frist i 2027, men etter vår 

vurdering vil det være en fare for at det ikke blir sikret tilstrekkelig vern innen fristen gitt status 

på pågående endringer i arealplanene og at kommunene bør/må samarbeide om felles 

restriksjoner. 

 

Det er vanskelig å anslå hva som vil være forventet tidsbehov for at de fire kommunene skal 

innføre felles restriksjoner knyttet til Glitre som vannkilde. Vi antar at to av kommunene innen 
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høsten 2024 beslutter at kommuneplanenes arealdeler skal rulleres i perioden 2023-2027, 

ettersom arealdelene for disse utgår i henholdsvis 2027 og 2028. Kommunestyrene tar stilling 

til om kommuneplanene rulleres hvert fjerde år etter valg av nytt kommunestyre. Vi antar at det 

vil være vanskelig å innføre restriksjoner knyttet til Glitre i kommende arealdel for Øvre Eiker 

kommune og Drammen kommune, som har kommet langt i beslutningsprosessen for reviderte 

arealdeler. Begge kommunenes kommende arealdeler vil sannsynligvis vedtas i 2023, slik at 

disse trolig ikke vil rulleres i perioden 2023-2027. Nye kommunestyrer i 2027 vil dermed vedta 

om arealdelene skal rulleres innen høsten 2028. Deretter må arealplanen revideres, hvilket tar 

tid. Revidert arealdel må på ny høring og vedtas av kommunestyrene. Vi antar derfor at 

forventet tidsbehov vil være minst seks år eller mer f.o.m. 1. januar 2023. Det bør likevel settes 

av tilstrekkelig tid for å sikre mot utenforliggende forhold som vil kunne medføre utsettelse av 

vedtakelse av kommunenes arealplaner. 

 

For at man ikke skal risikere at revidert drikkevannsforskrift strider med forskriftens formål, 

bør forslaget om endring av drikkevannsforskriften § 31 endres. Vår anbefaling er at gjeldende 

forskrift skal gjelde frem til kommunene har vedtatt arealplaner som sikrer vannkildene. 

Dersom det er behov for å sette en dato, anbefaler vi at denne settes seks til åtte år frem i tid. 

Siden vi ikke kan se nevneverdige negative konsekvenser av at forskriften for Glitre videreføres, 

anbefaler vi likevel at det ikke settes en frist, men at forskriften først oppheves når kommunene 

har endret sine arealplaner.  

  


