KLAUSULERINGSBESTEMMELSER
I
NEDBØRFELTET TIL BENNA

Kapittel 1

Bestemmelser for hele nedbørfeltet

§ 1-1 Definisjoner
Nedbørfeltet til Benna omfatter det areal som bidrar med vann til Benna, det vil si alt
vann som faller i nedbørfeltet (fratrukket fordamping og andre tap) og ender opp i
Benna. Nedbørfeltet til Benna inkluderer Grøtvatnet og nedbørfeltet til Grøtvatnet,
tilførselselva Sagbekken og mindre bekker/sig. Nedbørfeltet er vist i
klausuleringskartet for Benna, datert 1.10.2013.
Som vassdrag regnes Benna og Grøtvatnet, tilførselselva Sagbekken og mindre
bekker/sig.
Klausuleringen omfatter både klausuleringsbestemmelser og klausuleringskart.
I klausuleringsbestemmelsene benyttes begrepet landbruk som en fellesbetegnelse
for skogbruk og jordbruk, hvor jordbruk omfatter både dyrking og husdyrhold.
Nødvendige tillatelser fra andre myndigheter skal innhentes uavhengig av
klausuleringsbestemmelsene.

§ 1-2 Bading og lignende
Det er forbudt med bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og
lignende aktiviteter.

§ 1-3 Camping
Det er forbudt å sette opp telt, parkere bobil eller på annen måte slå leir.
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§ 1-4 Organiserte arrangement
Det er forbudt å arrangere sportsstevner og andre organiserte arrangementer.

§ 1-5 Motorfartøy
Det er forbudt å bruke motorfartøy på Benna og Grøtvatnet.
Forbudet omfatter også elektriske motorer, men vannverkseier kan gi dispensasjon
fra forbudet, forutsatt at bruken ikke vurderes å være i strid med
drikkevannsinteressen.
For vannverkseier er det tillatt å bruke motorisert fartøy på vannet til nødvendig drift
av vannverket.

§ 1-6 Fiske
Det er forbudt med utleie av fiskerettigheter.

§ 1-7 Tilførsel av levende ferskvannsorganismer
Det er forbudt å ta med levende ferskvannsorganismer inn i nedbørfeltet.

§ 1-8 Tiltak
Det er forbudt med tiltak som oppføring, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet
til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og
endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av
arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.
Det er ikke i strid med dette forbudet å utføre
• ordinært vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg
• tiltak for å oppfylle krav i klausuleringsbestemmelsene
• tiltak knyttet til det offentlige drikkevannsanlegget
Vannverkseier kan gi dispensasjon fra forbudet, forutsatt at tiltaket ikke vurderes å
være i strid med drikkevannsinteressen.
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§ 1-9 Helårsboliger
Avløpsanlegg for helårsboliger skal bestå av tett tank for svart vann. Den tette tanken
skal ha nivåmåler med signaloverføring til vannverkseier og skal kunne inspiseres
utvendig. Tanken skal stå i eget rom uten sluk i gulv. Tanken skal plasseres minimum
50 meter fra vassdrag, jf. § 2-1 om avstandsmåling fra vassdrag.
Det er krav om kildeseparering av avløpsvannet med egen rensing av gråvann.
Avløpsløsningen må være godkjent av kommunen.

§ 1-10 Fritidseiendom
Det er forbudt med innlagt vann i fritidseiendommer.
Toalettløsning må ha tett bunn uten mulighet for sig, og være godkjent av rette
myndighet. Avfall fra toalettløsning må leveres godkjent mottak utenfor
nedbørfeltet.

§ 1-11 Ervervsmessig husdyrhold
For ervervsmessig husdyrhold skal ikke bestanden av den enkelte husdyrenhet (for
eksempel hest, storfe, svin etc.) på det enkelte husdyrbruk økes ut over bestanden
pr. 31.07.2013.
Det er forbudt med inntransport av beitedyr til nedbørfeltet.

§ 1-12 Gjødsel og plantevernmiddel
Lagring av husdyrgjødsel, kunstgjødsel og plantevernmiddel må skje innomhus i tett
rom uten avløp.
Det er forbudt med inntransport av husdyrgjødsel til nedbørfeltet.
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§ 1-13 Transport av farlige produkter
Transport av farlige produkter, som oljeprodukter, drivstoff og kjemikalier, skal
foregå på en slik måte at den ikke kan utgjøre noen fare for forurensning i
nedbørfeltet.
Kravet omfatter også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask,
reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter, som kan medføre fare for forurensning
i nedbørfeltet.
Dersom det skjer utslipp i nedbørfeltet, plikter den som oppdager utslippet å varsle
vannverkseier og forurensningsmyndigheten.

§ 1-14 Lagring av oljetanker og lignende
Det er forbudt å oppbevare olje og lignende i nedbørfeltet.
Det er imidlertid tillatt å oppbevare inntil 3200 liter olje og lignende for bruk i
landbruket.
Det er også tillatt å oppbevare inntil 1000 liter fyringsolje pr. helårs bolighus med
oljebasert oppvarming.
Oljetanker og lignende skal lagres over bakkenivå, slik at hele tanken kan inspiseres
utvendig.
Den ansvarlige for tanken plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til
enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske
tilstandskontroller, eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåkning.
Tanken skal være etablert med sikringsbasseng/oppsamlingsarrangement under.
Oppsamlingsarrangement skal være væsketett, utført i egnet materiale og kunne
motstå vanntrykk ved maksimal oppfylling. Oppsamlingsarrangementet skal ha en
kapasitet lik tankens totale rominnhold. Sikringsbassenget/
oppsamlingsarrangementet skal være beskyttet mot nedbør.
Løsning må være godkjent av kommunen.

§ 1-15 Ridesenter, gårdsturisme etc.
Det er forbudt å drive ridesenter, gårdsturisme, kennel eller lignende virksomheter.
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Kapittel 2

Bestemmelser for nedbørfeltet innenfor 50 meter fra vassdrag

§ 2-1 Definisjoner
Vassdrag er definert i § 1-1.
Fra Benna og Grøtvatnet måles 50 meter-sonen fra kote 184 meter for Benna og
kote 236 meter for Grøtvatnet.

§ 2-2 Hund
Det er båndtvang for hund.
Det er ikke tillatt å ta med hund eller andre dyr på islagt vann.
Avføring fra hund skal samles opp og tas ut av nedbørsfeltet eller kastes i godkjent
avfallsoppsamler.

§ 2-3 Ferdsel med hest
Det er forbudt å ferdes med hest.

§ 2-4 Beiting
Det er forbudt å la husdyr beite.

§ 2-5 Gjødsel og plantevernmiddel
Det er forbudt å bruke husdyrgjødsel og plantevernmidler.

§ 2-6 Dyrking av nye områder
Det er forbudt å dyrke nye områder.

§ 2-7 Lagring av oljeprodukter og lignende
Det er forbudt å lagre oljeprodukter, drivstoff, kjemikalier og lignende stoffer, som
kan medføre fare for forurensning.
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Ved avvirking av skog tillates lagret på stedet inntil 20 liter bensin og tilhørende
oljeprodukter beregnet på motorsag og annen redskap brukt under arbeidet. Lagring
og bruk må skje på forsvarlig måte.
På fritidseiendommer er det tillatt å lagre opptil 5 liter med oljeprodukter. Ut over
dette er det ikke tillatt å lagre oljeprodukter og/eller farlige kjemikalier på hytte- og
fritidseiendommer. Lagring og bruk må skje på forsvarlig måte.

§ 2-8 Påfylling av drivstoff
Det er forbudt å fylle drivstoff.
Det gjøres unntak for fylling av drivstoff som er tillatt iht. § 2-7 andre og tredje
avsnitt.

§ 2-9 Badestamp og lignende
Det er forbudt med badestamp og tilsvarende installasjoner.

§ 2-10 Motorferdsel
Det er forbudt å bruke motordrevne kjøretøy utenfor eksisterende veger. Forbudet
gjelder ikke ved drift av landbrukseiendommer og vedlikehold av hageareal.

Kapittel 3

Bestemmelser for nedbørfeltet innenfor 10 meter fra
Benna og Grøtvatnet

§ 3-1 Kantvegetasjon
Det er forbudt å fjerne kantvegetasjon.
Det er imidlertid tillatt å fjerne trær og busker.

§ 3-2 Kunstgjødsel
Det er forbudt å bruke kunstgjødsel.
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