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Nordkapp kommune

Rådhusgata 12

9750 Honningsvåg

Att: Vegard Juliussen

Oslo, 19. februar 2016

MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL, NORDKAPP

Vi viser til Nordkapp kommunes nettsider hvor kommunens arealplan er lagt ut til høring og

offentlig ettersyn med merknadsfrist 26.02.16.

Rica Eiendom Holding AS  ("Rica")  ønsker på vegne av berørte datterselskap å komme med enkelte

innspill til arealplanen.

Bakgrunn

Siden 1997 har Rica gjennom datterselskap vært fester av gnr. 4, bnr. 1, fnr. 6 og 10, og eier av

Nordkapphallen og øvrige anlegg på Nordkapp-platået. Festeeiendommen omfatter den ytre delen

av Nordkappfjellet inkludert Hornvika med et samlet festeareal på nærmere 932 daa. Gjennom

datterselskap eier også Rica hotellene Scandic Honningsvåg, Scandic Bryggen og Scandic Nordkapp.

Rica har i sin eiertid arbeidet målrettet for å styrke Nordkapp som destinasjon, attraksjon og

merkevare. Rica har bl.a. vært initiativtaker for en helårlig åpning av veien til Nordkapp og

Nordkapp-anlegget fra vintersesongen 2002/2003. Nordkapputflukt vinterstid har blitt et

"spydspissprodukt" for Hurtigruten, og har i tillegg løftet det lokale reiselivet betydelig.

Gjennom etableringen av hoteller og videreutvikling av Nordkapp-anlegget har Rica vært en

betydelig bidragsyter til reiselivsnæringen i Nordkapp, og vi tror at vår aktivitet også har bidratt til

å skape muligheter for mange andre aktører. Vi er også stolte over resultatet av vår mangeårige

innsats i nord, og at vi sammen med bl.a. Hurtigruten, lokale myndigheter og lokale aktører har

bidratt til å utvikle Nordkapp til å bli en av Norges viktigste turistattraksjoner, med over 200 000

besøkende hvert år.

Nordkapp-anlegget har fått sin nåværende form gjennom to større utbygginger i 1988 og 1997, og

de oppgraderinger og investeringer som er foretatt av Rica etter dette. Rica har i nyere tid bl.a.

rehabilitert anleggene i Hornvika, noe som igjen har bidratt til at turistene igjen i økende grad

ankommer Nordkapp sjøveien.

Det unike ved Nordkapp

RICA EIENDOM HOLDING AS

Bryggegata 6, 0250 Oslo • Postboks 1684 Vika, NO-0120 Oslo • Tel: +47 480 70 555

Foretaksregisteret NO 990 623 864 MVA • E-post: post@ricaelendom.no • www.ricaelendom.no



RICA
EIENDOM

Det er det "ekstreme" som gjør Nordkapp unikt: Europas nordligste punkt tilgjengelig fra vei og sjø

i kombinasjon med ekstreme værforhold med alt fra midnatt sol i nord til dramatiske stormer. Et

nakent men overveldende landskap fra platået til klippekanten. Med tiden har de etter hvert

ikoniske installasjonene på Nordkapp-platået også bidratt til å skape en identitet for reisemålet

som har egnet seg godt i markedsføring av Nordkapp som destinasjon.

Som kjent har Nordkapp vært et naturreservat siden 1929, hvilket nødvendigvis har ført til helt

begrenset utbygging av platået. I ettertid ser man at fredningen kanskje har vært avgjørende for å

utvikle og bevare det unike ved Nordkapp.

Tilretteleggingen av Nordkapp som turistmål må også for fremtiden forenes med

fredningsvedtaket, og Rica ser det som positivt at kommunen hensyntar dette i den videre

planleggingen av området.

Nordkapp fremover — overordnede innspill til planarbeidet

Rica er, som nevnt, innforstått med at det er svært begrenset hva man vil, og for så vidt bør, ha

mulighet til å gjøre av ytterligere utvikling på Nordkapp. Rica ser samtidig at det kan være behov

for å videreutvikle logistikken i tilknytning til Nordkapphallen og tilhørende uteareal for å sikre at

"fotavtrykket" fra turismen skal bli minst mulig, slik at man klarer å bevare naturen på Nordkapp i

samsvar med forutsetningen i fredningsvedtaket så langt som mulig. Som ledd i dette jobber Rica

for tiden med planer for oppgradering av anlegget med hovedformål å bedre trafikkflyten for både

kjøretøy og personer, skape økt trafikksikkerhet, samt tydeliggjøre overgangen mellom den

uberørte naturen og det som er kultivert. Rica utreder også muligheten for å gjøre enkelte grep

med eiendomsmassen som kan bidra til å skape en enda bedre naturopplevelse for de besøkende.

I tillegg ser vi på grep for å synliggjøre den fredete flora og faunaen i området, og styrke den

historiske forbindelsen til Hornvika. Fra vår side er det viktig at bestemmelsene i arealplanen for

Nordkapp sørger for at historien med Hornvika ivaretas, slik at man som operatør på Nordkapp kan

drifte og markedsføre dette videre på en god måte. Det kan nevnes at Hurtigruta har booket 2

anløp  via Hornvika i 2016.

I planleggingen fremover ser Rica det som en fordel om kommunen i kommuneplanens arealdel og

tilhørende bestemmelser tydeliggjør fredningen slik at man får forankret en felles forståelse av

denne hos myndighetene, reiselivsnæringen og brukerne av Nordkapp. Fredningen innebærer at

det ikke kan skje ytterligere opparbeidelse av arealer på Nordkapp som skadeliggjør eller ødelegger

flora eller fauna. Samtidig kan konkrete tiltak fremme formålet med naturreservatet. Eksempelvis

vil opparbeidelsen av klart definerte gangveier/turstier bidra til å sikre at skader på flora og fauna

reduseres, og i planarbeidet bør man derfor se på om det er behov for spesifikke tiltak som nettopp

kan bidra til å sikre gjennomføringen av fredningsvedtaket på en bedre måte enn hva som er

tilfellet etter dagens regulering.

Rica vil for øvrig også foreslå at det etableres hensynssoner i arealdelen som sikrer

vannforsyningen på Nordkapp-platået, se nærmere om dette nedenfor.

På denne bakgrunn ønsker Rica Eiendom  en  tett dialog med Nordkapp kommune om videre

forvaltning og utvikling av Nordkappfjellet og anlegget der. Vi mener det er avgjørende å sikre det

unike landskapsområdet for ettertiden.

Nedenfor følger våre konkrete innspill til arealdelen.
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Innspill til kommuneplanens arealdel:

Hens nssone nedsla sfelt for drikkevann

Asplan Viak AS har på oppdrag for Rica

utarbeidet en klausuleringsplan for

grunnvannsbrønner, datert 7.1.14 (rapport

vedlagt, utsnitt vist på illustrasjon til høyre).

Formålet med planen er å konkretisere

nødvendige tiltak for å sikre vannforsyningen på

Nordkapp-platået ihht Drikkevannsforskriften,

slik at vannet ikke får dårligere kvalitet eller

kapasitet.

Det angis 2 soner, som anbefales sikret i arealplan: sone 1 er det nære tilsigsområdet, og

sone 2 er det maksimale tilsigsområdet.

MERKNAD: Det bør i kommuneplanens arealdel avsettes hensynssone for

drikkevannsområde (H 120) på Nordkappfjellet, jfr. sone 2 i vedlagte klausuleringsplan

for grunnvannsbrønner. Det bør knyttes bestemmelser til hensynssonen som sikrer at det

ikke kan etableres anlegg eller tiltak innenfor denne sonen, som kan skade drikkevannet.

Bestemmelser til båndle in sområde

Det er i forslag til kommuneplanens arealdel (utsnitt til

høyre) avsatt båndleggingssone på Nordkappfjellet

etter naturmangfoldloven (H720_3), omtalt som Nordkapp

«Nordkapp Naturfredningsområde». I planen er det

ikke knyttet bestemmelser til dette området. Nordkapp

Naturfredningsområde skal, ihht forskrift om

både plante- og dyreliv, være fredet mot beskadigelse

naturfredning datert 31.05.1929, «for så vidt angår
'

20

eller ødeleggelse av ethvert slag».

Vi mener at innholdet i fredningsvedtaket kan inntas i

bestemmelsene til arealdelen og at det samtidig

fastsettes tiltak for å ivareta formålet med

fredningsvedtaket. På den måten vil man sikre at alle involverte aktører på Nordkapp får

en felles forståelse av omfanget av fredningen, og derigjennom også forankre viktigheten

av å opprettholde dette for å beholde det unike ved Nordkapp.



3. Redusert areal til b eområde nærin

Det er i forslag til kommuneplanens arealdel avsatt et

større areal til næringsbebyggelse ytterst på

Nordkapplatået. Arealet omfatter hele planområdet i

gjeldende reguleringsplan, vedtatt 02.05.00, samt noe

tilleggsareal. Avgrensingen av byggeområdet i

kommuneplanen samsvarer hverken med

reguleringsgrenser eller eiendomsgrenser.

Den største delen av gjeldende reguleringsplan

(illustrasjon til høyre) omfatter friluftsområde, hvor

det ikke tillates tiltak som reduserer områdets verdi

som friluftsområde. Intensjonen er at det her ikke skal

etableres bebyggelse, men at man skal sikre den unike

landskapsopplevelsen på Nordkapp. Dette samsvarer

med formålet LNFR i kommuneplanens arealdel.

MERKNAD: Byggeområdet i kommuneplanens arealdel bør reduseres slik at regulert

friluftsområde ikke inngår. Avgrensingen bør samordnes med formålsgrense for 5P8

(opparbeidet turistområde), SP1 og SP2 (privat vei og parkering) i gjeldende

reguleringsplan.

Rica stiller gjerne til et møte med Nordkapp kommune i forbindelse med merknadsbehandling av

kommuneplanens arealdel for å drøfte arealbruken på Nordkapp-platået. Ta gjerne kontakt med

undertegnede i den forbindelse.

Vennlig hil

Rica Ei dom Holding AS

Gisi vens n
m. Dire r

Vedlegg:  Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner, Asplan Viak AS, datert 01.07.14

Kopi til:

Finnmarkseiendommen ved Jan 011i og Sverre Pavel, Postboks 133, 9811 Vadsø

Nordkapphallen ved Asbjørn Haldorsen

Scandic Hotels Finnmark AS ved Regiondirektør Knut Sigurd Pettersen

ANS Nordkapp 1990 ved styreleder Marius Juul Møller

Prosjektleder Ole Jacob Wold
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Oppdragsgiver Nordkapphallen
Oppdrag: 532364 — Nordkapphallen, vannforsyning
Dato: 2014-01-07
Skrevet av: Bemt Olav Hilmo
Kvalitetskontroll: Mari Vestland

KLAUSULERINGSPLAN FOR GRUNNVANNSBRØNNER
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Nordkapp er et av landets viktigste turistmål, og driften av Nordkapphallen er avhengig av en
sikker vannforsyning. Vannforsyningen til Nordkapphallen har vært basert på grunnvann. Før
1988 var vannkilden et oppkomme ca. 500 m sør for Nordkapphallen, mens siden har en
boret fiellbrønn på motsatt side av veien vært hovedvannkilden, mens oppkommet har
fungert som reservevannkilde. Høsten 2011 ble det boret en ny fiellbrønn, men denne

Notat: Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner Side 1
asplanviak.no
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brønnen er enda ikke tatt i bruk. Fra 2014 vil også denne brønnen bli tatt i bruk og
reservevannkilden med pumpestasjon vil da bli kuttet ut.

Drikkevannsforskriften setter krav om at eier av et vannforsyningssystem skal tilby sine
abonnenter/kunder et hygienisk sikkert og godt drikkevann gjennom blant annet en
beskyttelse av vannkilden. For grunnvannsanlegg oppnås dette gjennom opprettelse av
sikringssoner rundt grunnvannsanlegget.

Dette forslaget til klausuleringsplan er utarbeidet etter retningslinjer gitt av Norges geologiske
undersøkelse (NGU) og Folkehelseinstituttet, samt egne erfaringer med klausulering av
lignende grunnvannsanlegg. I tillegg er det benyttet følgende datagrunnlag:

Kartlegging av berggrunnens svakhetssoner ved hjelp av ftyfotostudier og
feltbefaring.
Data fra brønnboringen som dokumenterte løsmasseoverdekning, sprekkesoner og
vanninnslag under boring.
Data fra pumpetester.
Vannkvalitetsdata.
Eksisterende arealbruk og potensielle forurensningskilder.

1.2 Formål
Formålet med denne klausuleringspianen er å bidra til en sikker vannforsyning til
Nordkapphallen. Dette oppnås ved å sikre brønnene og tilrenningsområdet slik at
arealbruken ikke medvirker til dårligere kapasitet og/eller vannkvalitet.

2 BESKRIVELSE AV BRØNNER

2.1 Områdebeskrivelse
Omradet rundt brønnene består av utmark og er definert som friluftsområde i
reguleringsplanen for Nordkapp-platået. Berggrunnen i området er kartlagt som omdannede
sedimentære bergarter av metagråvakke og skifer. Disse bergartene forvitrer lett, og
løsmassene på hele Nordkapp-platået består av forvitret fiell og stedvis litt myrItorv. I
brønnområdet er det påvist 1-4 m løsmasser av forvitret fjell. Disse løsmassene har meget
god dreneringsevne i det det er få spor etter overflatevann på selve platået.

2.2 Brønnetablering
Vannverket forsynes i dag fra en boret fiellbrønn som er plassert oppe på Nordkapp-platået
knapt 500 m sør for Nordkapphallen og ca. 30 m øst for veien (se figur 1). Brønnen som ble
boret i 1988 av Nord-Norsk Brønnboring, er 130 m dyp og har en diameter på 140 mm.
Grunnvannsspeilet ligger ca. 2 m under topp brønn når brønnen ikke er i bruk.

Notat Klausulenngsplan for grunnvannsbrønner Side 2
asplanviak.no
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Den andre brønnen ble boret av Båsum Boring Trøndelag i 2011. Den er boret til 150 m. Det
ble registret noe vann i et gruslag like over fiell på 4 m, samt mindre vanninnslag i
fjellsprekker. Brønnen bør trykkes.

GanimilarrVita

Nordkapp--

-

,

Tidl. purripehus
0 og brønn •B2

B1
tiordk*pp

100 m

Figur 1 Kart som viser brønnenes plassering Bl og 1:12 er tjellbrønner

2.3 Kapasiteter
Under feltbefaringen i 2005 ble det foretatt en pumpetest av brønn 1. Et uttak på 1500 Iltime i
over 2 timer ga en senkning i vannstanden i brønnen på mindre enn 2,5 m. Ut fra
pumpetesten ble det antydet at brønnens maksimale kapasitet er i størrelsesorden 4000-
6000 I/time.

Kapasiteten etter boring av brønn 2 ble anslått til 800 I/time. Under en befaring i mai 2013 ble
det foretatt en enkel kapasitetstest ved å senke vannspeilet ved bruk av en liten lensepumpe
og så måle stigningen etter at pumpa stoppet. Dette ga en vannmengde på min. 330 l/time.
Det må bemerkes at vi ikke fikk senket vannspeilet mer enn ca. 3 m. En større senkning ville
gitt hurtigere innstrømning på grunn av større gradient inn mot brønnen og dermed større
beregnet kapasitet.

Notat Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner Side 3
asplanviak.no
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Figur 2 Bilde som viser brønnkummen for brønn 1 med Nordkapphallen i bakgrunnen

Tabell 1 Brenndata for brønn 1 og 2

:

Hø de
Bored p
Løsmasseoverdeknin
Len de forin srør
Diameter forin srør
Diameter borehull
Ka asitet etter brønnborin
Ka asitet um etest
Maks. anbefalt uttak

:
Ca 286. moh
130 m
1,5 m
3 m
168 mm
140 mm
3500 l/time
4000-6000 l/time
3000 l/time

:
Ca. 288 moh
150 m
4 m
6 m
168 mm.
136 mm.
800 l/time
Over 330 l/time
600 l/time

Maksimalt døgnforbruk i turistsesongen er ca. 55 m3/døgn (2300 l/time) og vannverket har en
bassengkapasitet på 66 m3. Det er dermed klart at vannforsyningen er avhengig av brønn 1
Hvis denne brønnen stopper i høysesongen, vil det gå mindre enn tre døgn før det blir
vannmangel.

2.4 Vannkvalitet
Det foreligger vannanalyser helt tilbake til 2001, men det finnes få fullstendige fysisk-
kjemiske analyser. Disse viser imidlertid god vannkvalitet. Alle analyserte fysisk-kjemiske
parametere tilfredsstiller drikkevannskravene.

Den bakteriologiske vannkvaliteten er stort sett bra, men i perioden 2011-2013 er det påvist
koliforme bakterier i 3 av 16 vannprøver, samt tidvis høyt kimtall. I prøver med påviste
bakterier og høye kimtall er det også påvist relativt høye verdier for fargetall og turbiditet.
Episodene med bakterietall og høye verdier for farge og turbiditet antas å skyldes innrenning
av overflatenært grunnvann, eller kortslutning med overflatevann gjennom brønntoppen.
Brønntoppen har vært dårlig sikret hele tiden noe som også ble påpekt i tiltaksplan datert
20.11.2006. Brønntoppene for begge brønnene vil bli utbedret med tette brønnhatter og
heving av brønnkummene for å hindre innlekking av overflatevann.

Notat. Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner Side 4
asplanviak.no
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3 KLAUSULERING

3.1 Bakgrunn og formål

Beskyttelse av vannkilder er omtalt i Drkkevannsforskriftens §14: "For å sikre hygienisk
bettyggende drikkevann, skal eierav godkjenningspliktig vannverk gjennom valg av
vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av vannbehandling sørge for at det
til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssy.stemet "

Formålet med klausuleringsplanen er altså å sikre vannforsyningen gjennom regulering av
arealbruken i tilrenningsområdet. Første del i klausuleringsplanen omfatter bestemmelse av
tilrenningsområdet som så inndeles i forskjellige sikringssoner. I neste omgang vurderes
tiltak for sikring av selve brønnene, samt bestemmelser for arealbruken innenfor de
forskjellige sonene.

3.2 Nydannelse og naturlig beskyttelse av grunnvann
Det er ingen nærliggende vassdrag som kan gi nydannelse av grunnvann. Alt grunnvann
som pumpes opp fra brønnene stammer fra infiltrert nedbør. De grove forvitringsmassene i
overflaten fører til at en stor andel av nedbøren infiltrerer i grunnen.
Under feltbefaringer ble det foretatt målinger av temperatur og elektrisk ledningsevne i små
kildeutslag både nedenfor og overfor brønnene. Disse målingene viste at grunnvannet i kilder
ovenfor brønnen har litt lavere ledningsevne og grunnvann fra kilder nedenfor brønnen har
litt høyere ledningsevne enn i brønnen. Dette, sammen med pumpeforsøkene indikerer at
brønnene mates med grunnvann fra den grove forvitringsjorda og fra den øverste delen av
fiellet som er godt oppsprukket. Dette tyder på at det meste av grunnvannet i brønnene
renner inn høyt oppe i brønnene. Infiltrasjon og strømning gjennom forvitringsjorda gir en
viss beskyttelse. I tillegg gir grunnvannsstrømning i fjellsprekkene også en renseeffekt
Rensing i grunnen kan derfor betraktes som en hygienisk barriere. Dette bekreftes av stort
sett god bakteriologisk kvalitet i råvannet. Grunnvannsforekomsten må likevel betraktes som
sårbar i og med at det ikke finnes tette beskyttende lag over grunnvannsmagasinet, samt at
grunnvannsspeilet ligger på kun 2-3 meters dyp.

3.3 Brønnenes tilsigsområde
Utbredelsen av tilsigsområde som har betydning for størrelsen av arealet som må
båndlegges for å sikre brønnene, kan beregnes ut fra uttaket, nedbørsmengder og
prosentandel infiltrasjon. Følgende bakgrunnsdata benyttes:

Maksimalt uttak i sommersesongen 55 m3/døgn, dvs. 1650 m3/måned

Nedbørsmengder i sommersesongen: 55 mm/måned

Fordamping i sommersesongen settes til 15 mm/måned

Overflateavrenning settes til 20 mm/måned (satt ut fra overfiatens gode drenering)

Infiltrasjon i grunnen blir da (55-15-20) mm = 20 mm/måned

Notat: Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner Side 5
asplanviak.no
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Nødvendig areal for å få et uttak på 1650 m3/måned blir dermed: 1650 m3/0,020m = 82 500
m2 som tilsvarer en sirkel med radius på 162 m. Selv om denne beregningen er basert på
flere usikre data viser den at brønnens tilsigsområde er relativt begrenset og neppe når så
langt som til parkeringsplassen og Nordkapphallen. Eventuelt grunnvann fra dypere
fjellsprekker kan stamme fra et større tilsigsområde på hele Nordkapp-platået. Dette er
vanskelig å avgrense, men dette grunnvannet vil sannsynligvis ha tilstrekkelig oppholdstid til
å bli godt renset i grunnen. Antatt tilsigsområde (sone 2) er vist i kartet i figur 3.

	

3.4 Potensielle forurensningskilder
På bakgrunn av arealbruken er det følgende potensielle forurensningskilder i tilsigsområdet:

Avrenning fra E69 fram til Nordkapphallen.

Avrenning fra parkeringsplassen i tilknytning til Nordkapphallen

Avløp fra Nordkapphallen.

Alminnelig ferdsel/friluftsliv i brønnområdet.

Reinbeite

Avrenning fra parkeringsplassen med oppstillingsplass for bobiler, samt de nedgravde
dieseltankene ved Nordkapphallen representerer potensielle kilder til forurensning, men de
ligger trolig utenfor tilsigsområdet (se figur 3).
Avløp fra Nordkapphallen føres via  en  slamavskiller og deretter til utslipp. Tankene ligger
plassert nordøst for hovedbygget på terrenghøyde ca. kote 295 og ca. 600 m fra
grunnvannsbrønnene. Avløpet føres til utslipp ved klippekanten på ca. kote 290. Dette
avløpet ligger utenfor tilsigsområdet og har i tillegg avrennning direkte mot havet.

Med så stor turisttrafikk blir det en del ferdsel og turgåing i tilsigsområdet. Denne ferdselen
kan utgjøre en potensiell forurensningskilde.

Området på Nordkapp-platået benyttes til sommerbeite for tamrein. Dette er også en
potensiell forurensningskilde.

	

3.5 Regulering av området
Brønnens tilsigsområde er ikke klausulert per i dag. Det finnes en reguleringsplan for
området rundt Nordkapphallen, som ble godkjent av kommunestyret i år 2000. Denne
omfatter området fram til brønn 1, men ikke området sør for denne. Det gamle bassenget,
utjevningstankene og septiktanken er regulert som spesialområder. Brønnen er ikke
inntegnet.
De deler av området nord for brønn 1 som er inkludert i planen, er regulert til friluftsområde.
Der tillates ikke tiltak eller aktivitet som reduserer områdets verdi som friluftsområde.
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3.6 Klausuleringssoner

Det er vanlig at tilsigsområdet for grunnvannsbrønner i fiell deles inn i tre soner med ulike
restriksjoner:

Sone 0: Brønnområdet
I brønnområdet er det icun tillatt med aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold av grunnvanns-
anlegget. All annen aktivitet er forbudt. Brønnen skal sikres mot innsig gjennom brønntoppen
(brønnhodesikring). Brønnområdet bør normatt gjerdes inn med låsbar port/grind, men i
spesielle tilfeller kan en god sikring av brønnkum/brønnhus være tilstrekkelig.

Sone 1: Sårbare tilstrømningsområder (det nære tilsigsområde)
Omfatter områder og særlig sprekkesoner som drenerer mot brønnen. Områder med dårfig
naturlig beskyttelse, for eksempel fiellpartier uten eller med liten løsmasseoverdekning bør
inngå. Sonen kan også beskrives som brønnens nære infiltrasjonsområde, med relativt kort
oppholdstid (60 døgn) fra yttergrensen og til brønnpunktene.

Sone 2: Ytre verneområde
Utgjør de perifere deler av tilsigsområdet og skal omfatte hele arealet hvor vann kan
strømme mot brønnene. Avgrenses ut fra topografiske og geologiske kart, samt et faglig
skjønn.

Figur 3 Satellittbilde som viser brønnplassering, soneinndeling og kartlagte sprekkesoner i ffiallet. Sone 2 er
maksimatt tilsigsområde mens sone 1 er det nære tilsigsområde som er det mest sårbare området.

Notat Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner Side 7
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Som tidligere nevnt er vannforbruket maksimalt 55 m3/døgn (1650 m3/måned). I forslaget til
soneinndeling er tatt høyde for en økning i forbruket opp mot 100 m3/døgn.

3.7 Arealrestriksjoner
Forslaget til bestemmelser for regulering av aktiviteter er listet opp sonevis, slik at
bestemmelser som gjelder for sone 2 også gjelder for sone 1 og 0, såfremt de ikke er
innskjerpet.

Sone 2: Ytre verneområde

Sonen er å betrakte som en sikringssone som omfatter usikre og perifere deler av
tilsigsområdet.

Sonegrensen er trukket for å signalisere at arealbruk og ulike aktiviteter innenfor denne
sonen kan ha betydning for vannforsyningen. Sone 2 (inklusiv sone 1) er ca. 0,2 km2og
består hovedsakelig av utmark med lite vegetasjon. Grunnvannstilsiget fra hele sonen vil ut
fra beregninger i kap. 3.3 være i størrelsesorden 130 m3/døgn i en periode med
gjennomsnittlig nedbørsmengde. Det er dermed klart at sone 2 har stor nok utbredelse i
forhold til vannbehovet.

Knapt 500 m av E69 ligger innenfor sonen. Arealbruken innenfor sonen vil i stor grad være
regulert av eksisterende planer og lovverk (reguleringsplan, Forurensningsloven, Plan og
bygningsloven etc), men det er behov for en ytterligere presisering av aktuelle restriksjoner.

Dagens arealbruk og aktivitet kan opprettholdes på dagens nivå. Reguleringsbestemmelsene
tar derfor sikte på å hindre etableringer og aktiviteter som kan øke forurensingspresset på
grunnvannsforekomsten.

Terrenginngrep og aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende skal
forelegges drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i
forhold til grunnvannet.

Følgende restriksjoner vil bli gjeldende for sone 2:

Forbud mot etablering av bedrifter/anlegg for fremstilling av produkter som kan
forurense jord og grunnvann dersom de skulle lekke ut ved uhell. Bestemmelsene
omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.

Forbud mot deponering og tømming av avfall og avløpsvann. Dette gjelder
deponering av kloakkslam og annet organisk avfall, samt tømming av avløp fra
campingvogner og bobiler.

Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.

Forbud mot lagring av mer enn 10 liter olje, drivstoff, plantevernmidler eller
kjemikalier som ved uhell kan forurense jord og grunnvann. Forbudet gjelder også
nedgravde olje- eller kjemikalietanker. Det kan gis dispensasjon for tanker mindre
enn 1 m3 under forutsetning av at de enten har doble vegger eller står på tett
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underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene
skal være lette å inspisere for lekkasjer.

Forbud mot oppsamlingsplasser for rein.

Forbud mot etablering av parkeringsplasser, campingplasser, oppstillingsplasser for
bobiler etc.

Forbud mot etablering av konkurrerende grunnvannsuttak.

Sone 1: Sårbare innstrømningsområder (det nære tilsigsområde)
Denne sonen omfatter brønnenes nærområde omkring og oppstrøms brønnene. Sonen er
ca. 0,12 km2 og består utelukkende av utmark dominert av myrdrag i forsenkningene og
ellers tørre partier med forvitret fjell.

Arealbruken kan også her stort sett opprettholdes på dagens nivå, men for å
hindre/begrense mulighetene for forurensning av grunnvannet foreslås følgende:

Generelt forbud mot ny bebyggelse.

Forbud mot camping og leirslagning. Dette omfatter også forbud mot opparbeidelse
av rasteplasser, lavvoer, gapahuker etc.

Forbud mot all lagring og håndtering av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier.
Fylling av drivstoff på maskiner skal skje utenfor sonen.

Forbud mot masseuttak.

Forbud mot veibygging.

Området kan benyttes til utmarksbeite og alminnelig friluftsliv.

Sone 0: Brønnområdet
Dette er det indre brønnområdet, hvor det kun er tillatt med aktiviteter som har å gjøre med
drift og vedlikehold av grunnvannsanlegget. All annen aktivitet er forbudt. Det vil bli plassert
betongkummer med låsbart lokk over hver brønntopp. Brønntoppene vil i tillegg bli godt sikret
mot innrenning av overflatevann (se figur 4). Ut fra estetiske hensyn anbefales ikke
inngjerding av brønnkummene. I tillegg til å virke skjemmende i landskapet, vil en slik
inngjerding tiltrekke seg oppmerksomhet og medføre økt fare for hærverk og sabotasje.

Forbud mot all aktivitet unntatt drift av vannverket.
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fa 1000 mm kum i betong H = ca. 1,2 m, isolert

Låsbart lokk

Fylling av tette masser Tett membran
inn mot kum, h =0,6 m

Tett brønnhatt

Eksisterende
terreng

+

Vannledning

Grove
forvitringsmasser

+

Grunnvannsnivå

Pumpeslange

11----- - Foringsrerlbrønnrør

Strømkabel

0 rukket/

Borehull i fi
forvitre II

Figur 4 Skisse av brønnlopp
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