
 
 

 

1 (2) 

Sw e co  
Vekanvegen 10 
Box 120 
NO-3840 Sel jord,  
Telefon +47 35 06 44 44  
   
www.sweco.no  

Swe c o  No rg e  AS  
Org.nr:  967032271  
Hovedkontor: Oslo  
 
 
 
  

Ka r i n  Kv å l s e t h  
Seniorrådgiver I Hydrogeologi 
Sweco Sel jord - Infrastruktur 
   
Mobil +47 469 08 764 
karin.kvaalseth@sweco.no 

 

Br
ev

_2
01

6-
09

-0
5 

KK c:\users\nokakv\desktop\høringsuttale endring vannressursloven\høringsuttale endring vannressursloven e1.docx 

 

    

 

Sweco Norge AS 
Drammensveien 260 
Box 80 Skøye  
NO-0212 Oslo 
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Høringsuttale- forslag til endring av vannressursloven 
Sweco Norge AS viser til departementets høringsbrev av 20.12.2016 med forslag til endringer i 
vannressursloven og jordlova. Som konsulentselskap forholder vi oss til en rekke lover og 
ønsker å sikre en god forvaltning av viktige ressurser.   

Sweco støtter opp under en ytterligere presisering av at grunnvannstiltak krever god planlegging 
og at man sikrer en aktsomhetsplikt og en setter en grense for uttak som må meldes.  

Sweco savner likevel en presisering av at man må sikre samordning av tillatelser der det er 
hensiktsmessig.  

Sweco har følgende merknader til lovforslagene. 

Lovforslag §43:  

Sweco ser positivt på presisering av aktsomhetsplikt i forhold påvirkning av grunnvann i forslag 
til ny §43. For å øke presiseringen mener Sweco at det ville styrke lovforslaget om en får laget 
en ny definisjon i §3 som presiserer hva som defineres som grunnvannstiltak, 
grunnvannsforekomst og tålegrense. 

Lovforslag §45 

Sweco mener at første ledd i paragrafen skives om. Slik den står i dag er den vanskelig å tolke 
og gir ikke mening.  

Sweco har ikke spesielle merknader til at det settes en grense på 100 m3/døgn for 
grunnvannsuttak som skal meldes. En bør før loven trer i kraft, sikre en veileder på hvordan en 
melding skal utformes for å sikre at innledende grunnvannsundersøkelser sikrer tilstrekkelig 
datagrunnlag.   

Generelt i forhold til grunnvannstiltak, konsesjon og samordning med annet 
lovverk. 

Sweco Norge AS mener det er viktig at grunnvannstiltak på lik linje med vassdragstiltak får en 
paragraf som kan peke på samordning av tillatelser. I dagens lov er dette for vassdragstiltak 
sikret gjennom en egen paragraf (§20) i kapittel 3. For grunnvannstiltak kan dette f.eks. være 
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tillatelser gitt i reguleringsplan etter plan og bygningsloven (inklusiv planer for vann og avløp der 
en planlegger for grunnvannsuttak eller infiltrasjon), ved plangodkjenning av 
vannforsyningssystem etter drikkevannsforskriften eller etter utslippssøknader etter 
forurensingsloven og forurensingsforskriften. Dette mener Sweco bør presiseres i en egen 
paragraf. 

Sweco mener det er viktig å sikre at andre forvaltningsmyndigheter enn vassdragsmyndigheten 
får kompetanse og et økt fokus på å avdekke tiltak som kan gå utover grunnvannets tålegrense 
og søke råd hos NVE dersom de er usikre på om tiltak må planlegges bedre, samt fange opp 
tiltak som NVE likevel mener bør søke om konsesjon. Her må man vurdere behov for veileder 
på området.  

En økt samordning vil kunne gi en enklere og mer effektiv behandling av saker i forvaltnings-
systemet. Økt samordning kan også medføre at man kan unngå konsesjonsbehandling dersom 
tiltaket er tilstrekkelig behandlet i f.eks. reguleringsplaner eller plangodkjenningssøknader hos 
mattilsynet. Man kan også avdekke tiltak som kan påvirke grunnvannet negativt.  

 

Med vennlig hilsen 

Sweco Norge AS 

   

Kim Rudolph-Lund Karin Kvålseth 

Fagekspert hydrogeologi Hydrogeolog 
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