
BIKS  03.12.1999 

 

 

Sikring av vannkilden og beskyttelse av nedbørfeltet. 
 

Klausulering av rettigheter og begrensning av aktiviteter i nedbørfeltet for å beskytte 

Blindevann som drikkevannskilde. 

 

Med hjemmel i vassdragslovens §18 pkt 1 og i overenstemmelse med den helsemessige 

godkjenningen av Blindevannverket med hjemmel i drikkevannsforskriften med vedtak av 

Fylkesmannen i Vestfold 28.10.1999, gjøres hermed vedtak om at eiere og rettighetshavere i 

nedbørfeltet til Blindevannet skal finne seg i følgende bestemmelser for å beskytte 

drikkevannet mot forurensning:  

 

1. Hytter og hyttetoaletter. 

Hyttetoaletter skal være utført som biologisk klosett, tett type. Valg av løsning, 

oppfølging av driften samt kontroll, foretas etter regler fastsatt av kommunene.  

 

2. Innlagt vann. 

Innlagt vann er forbudt i all bebyggelse i nedbørsfeltet. 

Vann ført til hyttevegg er tillatt 

  

3. Nybygging. 

Nybygging i nedbørsfeltet er forbudt. Nåværende hytter kan bli stående. Tilbygg på 

eksisterende hytter på inntil 30 m2 samt ombygginger godkjennes innenfor de generelle 

rammer som følger av kommunenes bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven. 

Gjenoppbygging av hytter etter brann er tillatt. 

  

4. Bruksendring. 

Bruksendring for bebyggelse er ikke tillatt. Dette gjelder også endring fra privathytte til 

foreningsvirksomhet eller tilsvarende. 

Eksisterende stallbygninger i nedbørsfeltet tillates bruksendret til hytter under forutsetning 

av at dette ikke strider mot kommunenes generelle regler i henhold til plan- og 

bygningsloven. 

 

5. Bomveier. 

Alle veier inn i nedbørsfeltet skal ha låst bom. Nøkkelbom settes opp på Blindevannsveien 

på anvist sted utenfor nedbørsfeltet. Parkeringsplass opparbeides for inntil tyve biler ved 

bommen. Blindevannveien Veiforening disponerer bomnøkler til bruk for hytteeiere og 

grunneiere. Ved drift av skog i bommens umiddelbare nærhet kan bommen stå åpen så 

lenge skogsdriften pågår, dog slik at den skal låses ved avsluttet arbeid hver dag. 

 

Hytteeiere kan låne ut nøkkel til andre hyttebrukere. 

 

6. Bading. 

Bading i Blindevann er tillatt. Blindevannverket skal sette opp skilt med oppfordring til å 

vise hensyn. 
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7. Telting og leirslaging. 

Telting og leirslaging innenfor 100 meter fra Blindevann er forbudt. Stevner, 

konkurranser og lignende arrangementer som involverer mer enn femti personer, kan ikke 

avvikles uten Blindevannverkets godkjenning uansett hvor i nedbørsfeltet arrangementet 

finner sted. 

 

8. Motorisert ferdsel i og på vannet. 

All motorisert ferdsel med kjøretøy på isen og med båt på vannet er forbudt. Motorisert 

ferdsel på isen i forbindelse med skogsdrift og tømmertransport kan tillates når isen er 

tilstrekkelig sikker for den planlagte transport. Blindevannverkets godkjenning av slik 

motorisert ferdsel skal innhentes på forhånd. 

 

Blindevannverket kan gi dispensasjon for bruk av andre motorkjøretøy eller motorbåt. 

Bruk av elektrisk båtmotor er tillatt.  

   

9. Beiting. 

Beiting i nedbørsfeltet er forbudt. Blindevannverket har rett til å sette opp beitegjerder 

dersom dette viser seg nødvendig. 

 

10. Olje og oljeprodukter. 

Lagring av olje, oljeprodukter og kjemikalier er forbudt i nedbørsfeltet. På 

hytteeiendommene kan parafin lagres i bærbare kanner. 

 

For skogsdrift-produkter, inklusive drivstoff, gjelder følgende regler for oppbevaring i 

nedbørsfeltet : 

 

Slike produkter kan ikke lagres nærmere Blindevannet med oppstrøms vassdrag enn  

50 meter.  

 

Blindevannverket kan i samarbeid med skogsentreprenør anvise lagringsplasser for 

oppbevaring av drivstoff mv. hvor eventuell lekkasje ikke vil medføre direkte avrenning 

til Blindevann. Tanker større enn 100 liter skal ikke ha tapping. Drivstoffet skal overføres 

med pumpe til maskinene. 

 

11. Plantevernmidler mv. 

All bruk og lagring av plantevernmidler i klassene X, A og B er forbudt. Bruk av midler i 

klasse C  er tillatt. Bruk av andre slike midler er ikke tillatt uten Blindevannverkets 

godkjenning. Dette gjelder selv om midlene er godkjent av andre instanser. 

 

Blindevannverket kan nekte sprøyting av lagret tømmer i nedbørsfeltet.  

 

12. Nydyrking. 

All nydyrking i nedbørsfeltet er forbudt. Ny grøfting og drenering kan bare utføres etter 

skriftlig samtykke fra Blindevannverket. 

 

13. Nye veier. 

Anlegg av alminnelige kjøreveier er forbudt. 

Anlegg av skogsveier er tillatt. 
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14. Avfall og slam. 

Deponering av slam og avfall er forbudt. Deponering av hygienisert toalettjord fra hyttene 

tillates etter retningslinjer fastsatt av Blindevannverket. 

 

15. Fiske. 

Fiske fra land er tillatt. Fiske fra båt/isen er forbudt i området inntil 100 meter fra 

vanninntaket. Organisering av fiskekonkurranser er forbudt uten samtykke fra 

Blindevannverket. 

 

16. Bruk av båt. 

Bare grunneiere og hyttebrukere har rett til å legge båt ved vannet.  

Bruk av båt i forbindelse med turisme er ikke tillatt. 

 

17. Gjødsling av skog. 

Skogen tillates gjødslet under forutsetning av at dette ikke skader drikkevannskvaliteten. 

Gjødsel basert på kloakkslam tillates ikke. Blindevannverket kan forby gjødsling dersom 

Statens institutt for folkehelse anser at gjødslingen medfører fare for 

drikkevannskvaliteten. 

 

Fylkesmannen har tatt til etterretning at Blindevannverket har inngått frivillig avtale med 

berørte grunneiere. Det er derfor ikke nødvendig med ekspropriasjonstillatelse for erverv av 

rettigheter på de punkter som angår grunneierne. 

 

 


