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Oppdrag til kommunene om å identifisere badeplasser
Vi ber dere om å registrere badeplassene i kommunen slik at det blir lettere å
prioritere miljøtiltak ved oppdatering av vannforvaltningsplanene.
Registreringen gjøres i en enkel innmeldingsløsning innen 1. september.
Bakgrunn
Dette brevet går til alle kommuner i Norge. Som mange i kommune-Norge kjenner godt til er
arbeidet med å rullere og oppdatere de regionale vannforvaltningsplanene for innsjøer, elver,
grunnvann og kystvann i full gang. Planprogram og dokumentet "hovedutfordringer" som er sendt ut
på høring, oppsummerer blant annet hvilke påvirkninger og utfordringer vannmiljøet står overfor.
Det er forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) som er bakgrunnen for planene.
Fra høsten av skal kommuner og sektormyndigheter i samarbeid vurdere hvilke tiltak som er mest
aktuelle i vannregionen. Utvalgte fylkeskommuner leder arbeidet med å få på plass regionale
vannforvaltningsplaner som skal ivareta miljøkvaliteten for alt vann i Norge. Fylkesmennene leverer
kunnskapsgrunnlaget. Planene skal vedtas av fylkestingene og siden godkjennes av Klima- og
miljødepartementet.
For å sikre at innsatsen prioriteres riktig, er det viktig å ha oversikt over områder som er særlig
sårbare eller har en bruk som stiller spesielle krav til miljøkvalitet. Vannforskriften operer derfor
med noen såkalte beskyttede områder, dvs områder som det bør tas særlig hensyn til ved
planlegging og gjennomføring av tiltak. Beskyttede områder er, i tillegg til badeplasser; drikkevann,
områder med økonomiske betydelige arter (f.eks. laksefjorder), følsomme områder for
eutrofi/overgjødsling og områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter (f.eks. marine
verneområder),
Det opprettes nå et sentralt register over beskyttede områdene i Vann-Nett1, som er
inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Databasen eies av miljøforvaltningen og Norges
Vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Kartfesting av beskyttede områder, i dette tilfelle badeplasser, vil være til stor nytte når
kommunene og sektormyndighetene skal prioritere miljøtiltak.
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Registrering av badeplasser som beskyttet område i Vann-Nett
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å bidra i kommunens
folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter
folkehelseloven§ 5.
Dette er også bakgrunnen for overvåkingen av de viktigste badeplasser med hensyn til hygienisk
kvalitet. Mange kommuner har kartfestet informasjon om badeplasser på sine nettsider, men langt
fra alle. Derfor denne henvendelsen.
Kommunenes vurdering av badevannskvalitet gjøres i dag dels på grunnlag av Vannkvalitetsnormer
for friluftsbad som er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, i Rundskriv
IK-21/942, og dels på bakgrunn av kravene i Badevannsdirektivet, et direktiv som ikke er innlemmet
i EØS-avtalen. Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet, som ble sendt ut i mars i år3 fra
departementene, henstiller kommunene å bruke de nasjonale normene fra 1994 ved vurdering av
badevannskvalitet.
I forbindelse med at vi nå etablerer register over beskyttede områder, ønsker vi i at badeplassene
legges inn i registeret over beskyttede områder. Siden det er kommunene som er ansvarlig for
oppfølgning av vannkvaliteten ved badeplasser ønsker vi å motta informasjon og data om de
områdene som kommunene har utpekt som badeplasser i sin kommune.
I forståelse med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har vi fått utarbeidet en enkel
innmeldingsfunksjon på nett, som dere kan bruke ved registrering av kommunens badeplasser. Den
ligger på Miljødirektoratets nettsider. Gå rett inn her:
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=Badeplasser
Det er steder som kommunen har definert som badeplasser i sin kommune, som skal registreres. Det
er også disse stedene som oftest overvåkes mht. bakterier og evt. andre parametere, og det vil for
disse kunne beskrives badevannskvalitet. Dette gjelder både badeplasser i kystområder, elver og
innsjøer.
Det er
1.
2.
3.
4.

lagt opp til at følgende elementer skal registreres:
geometri - geografisk utstrekning på badeplassen tegnes inn
navn på badeplassen
avkrysning for om badeplassen overvåkes etter Rundskriv IK-21/94 eller ikke
tilstanden for badevannskvalitet etter Rundskriv IK-21/94

Det er også lagt inn et felt hvor evt. Kommentarer for tilstanden kan skrives inn, og et felt med
Annen relevant informasjon.
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Analyseresultater kan meldes inn gjennom Vannmiljø systemet4, der det også gis veiledning om
innlegging av data5. Det viktigste i første omgang er å registrere badeplassene. Innmelding av data
kan eventuelt gjøres på et senere tidspunkt.
For at vi skal ha oversikten klar til arbeidet med rullering av vannforvaltningsplanen starter, ber vi
om at badeplassene rapporteres inn innen 1. september 2019.
Hvis uklarheter ta kontakt med: Jon Lasse Bratli (jon.lasse.bratli@miljodir.no) angående
bestillingen eller Terje Krog (terje.krogh@miljodir.no; wms@miljodir.no ) angående
innmeldingsløsningen.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Line Fjellvær
seksjonsleder

Jon Lasse Bratli
sjefingeniør

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Kopi til:
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark /
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Fylkesmannen i Trøndelag /
Trööndelagen fylhkenålma
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku
fylkkagielda
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Bymiljøetaten
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune / Romssa
fylkkasuohkan
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Helsedirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 788 Stoa
Postboks 987
Postboks 2520
Postboks 1405
Postboks 325
Postboks 59
Statens hus

4809
2604
6404
8002
1502
4001
9815

ARENDAL
LILLEHAMMER
Molde
Bodø
MOSS
Stavanger
Vadsø

Postboks 2600

7734

Steinkjer

Postboks 2076
Njøsavegen 2
Postboks 1200, sentrum
Postboks 788 Stoa
Postboks 3563
Fylkeshuset

3103
6863
0107
4809
3007
9815

Tønsberg
LEIKANGER
OSLO
ARENDAL
DRAMMEN
Vadsø

Fylkeshuset
Boks 7900
Julsundveien 9
Fylkeshuset
Postboks 988
Postboks 636 Løren
Rådhuset, Rådhusplassen 1
Boks 130
Askedalen 2
Postboks 2844
Postboks 6600

2325
5020
6412
8048
2626
0507
0037
4001
6863
3706
9296

Hamar
Bergen
MOLDE
Bodø
Lillehammer
OSLO
OSLO
Stavanger
Leikanger
Skien
Tromsø

Postboks 2567
Serviceboks 517
Postboks 2163
Boks 220
Postboks 7000 St. Olavs plass
Postboks 4404 Nydalen

7735
4605
3103
1702
0130
0403

STEINKJER
KRISTIANSAND S
TØNSBERG
Sarpsborg
OSLO
OSLO
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