
Motorferdsel i nedslagsfelt / områder i tilknytning til 

drikkevannskilder. 

For behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i områder med 

drikkevannskilder gjelder følgende: 

For kommunale vannverk 

Det gis ikke dispensasjon til motorferdsel på selve drikkevannet. Isfiske kan tillates men man kan ikke 

ta seg ut på vannet ved hjelp av motorkjøretøy. Motorkjøretøyet må parkeres ved vannkanten, på 

land. Når det gjelder området rundt drikkevannet vil kommunen særlig legge vekt på formålet med 

motorferdselen, hvor behovet for motorferdsel i dette området vil vurderes. 

For privat vannverk 

Når det gjelder Storvatn Vassverk i Hølen viser kommunen til brev av 12.05.2015 hvor styret i 

Storvatn Vassverk ber kommunen om å være restriktiv i sin behandling av søknader om motorferdsel,  

kun grunneiere tas i betraktning når det gjelder søknader om dispensasjon. Her vil kommunen særlig 

legge vekt på formålet med motorferdselen, hvor kun nyttekjøring vil vurderes. Rekreasjonskjøring 

tillates ikke.  

 

Forutsatt at tillatelse kan gis med hjemmel i motorferdselloven og den 

nasjonale forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag, gjøres vurderinger for motorferdsel i nedslagsfelt / områder i 

tilknytning til drikkevannskilder i henhold til følgende lovverk: 

Drikkevannsforskriften 

§ 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...» 

§ 6.Farekartlegging og farehåndtering 

«Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt 

nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten 

fremtredende lukt, smak og farge. 

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt 

nivå, identifiseres og gjennomføres...» 

 

Forurensningsloven 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning) 

«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 

etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. 



Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige 

for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han 

sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å 

treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å 

motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og 

ulemper som skal unngås...» 

 

Naturmangfoldloven 

§ 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 

bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 

kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 

Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 

kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 

vil bli utsatt for. 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 


