
VERDIEN  AV VANN

INTERESSEKONFLIKTER I VANNFORSYNINGEN TIL NORD-JÆREN 1950-2017

OVE SEMBSMOEN
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FRA GLOBALE FORHOLD TIL LOKALE 

• STAVANGER FIKK SITT FØRSTE VANNVERK I 1866 MED VANN FRA MOSVANNET.

• VÅLANDSBASSENGET I 1894 MED PUMPING OPP FRA MOSVANNET.

• TJENNSVOLLBASSENGET MED PUMPING FRA STOKKAVANNET I 1930.

• ETTER KRIGEN DET BLE NØDVENDIG Å SE SEG OM ETTER NYE VANNKILDER MED NOK OG RENT 

VANN. SLIKE KILDER FANTES IKKE NORD FOR SANDNES

• ETABLERING AV INTERKOMMUNALT VANNVERK (STAVANGER, MADLA OG HETLAND) I 1952. 

SANDNES OG HØYLAND VALGTE Å GÅ FOR SITT EGET VANNVERK. SOLA, RANDABERG STO OGSÅ 

UTENFOR. 

• OG HER BEGYNNER INTERESSEKONFLIKTENE, SOM STORT SETT HAR VÆRT GJENNOMGÅENDE FRAM 

TIL I DAG.



Aktørene i konfliktene

• Vannverket ( IV, senere IVAR)

• Gårdbrukere

• Grunneiere

• Bondelag

• Elveeierlag

• Jordstyrer/kommunestyrer



Karakteristiske trekk ved disse konfliktene:

Utkantstrøk mot sentrale strøk ( urbanisering)

By mot land

Institusjonsmakt  (Vannverket ) mot individer (bønder/grunneiere)

Kommuner som har ønsket å få  kompensasjon for uttak av 

vannressurser 



Vannkilder som ble vurdert på 1950-tallet

Utredningsarbeidet 

valgte Figgjo-feltet i 

1953.

Sentralt i dette arbeidet 

stod:

Vannverksingeniør Helge 

Talseth



Mars 1953



• IV sendte sommeren 1954 inn et foreløpig utkast til konsesjons- og 

ekspropriasjonssøknad til NVE basert på planen fra vannverksingeniør Helge 

Talseth.

• En bearbeidet konsesjonssøknad ble oversendt til NVE 27.desember 1954, og lagt 

ut til offentlig høring 17. januar 1955 med høringsfrist 1. mars 1955. I 

offentliggjøringen het det at IV søkte om: «tillatelse etter vassdragslovens §17 å 

ekspropriere det som trenges av vann og grunn og rettigheter i Figgenvassdraget

og Frøylandvassdraget for anlegg av vannverk, herunder rett til å regulere 

nedenfor nevnte vann slik:».

• Planen baserte seg på bruk av Langevatn med overføring av vann fra Selsvatn og 

Storavatn som vannkilder og med uttak av inntil 1m3/s. Nedslagsfeltet var nå 

oppgitt til å omfatte Langevatn med 4,4 km2, Selsvatn 4,3 km2 og 

Storavatn/Dybingsvatn 11 km2. I nedslagsfeltet var det ifølge IV 33 grunneiere 

som ville bli berørt.





Stor motstand i Gjesdal i 1954-55 under 

konsesjonsbehandlingen
Vi står her framføre tilhøve som vil føra til at store 

deler av Gjesdal med mange gardsbruk vert 

leiglendingsbruk under IV
Gjesdal Jordstyre, v/formann Fredrik Johan Gjesdal

Vi er alle glade i våre heimar og ser med sorg at det 

for ein grunnlaus søknad er fare for at heimane våre 

vert øydelagde.» 
Grunnneiere

Det synet IV har lagt for dagen når det gjeld jord og 

jordbruksdrift har vore djupt nedslåande i bygda. 

Kvart dekar innvunne nytt land er «en provins til 

landet lagt», men det ser ut for at sjølv storkrigen 

ikkje klara å prova det.» 
Gjesdal Herredstyre



Konsesjon gitt i 1957

Langevatn-utbyggingen

Ferdigstilt i 1959



Behov for mer vann, Utbygging av 

Stølsvannsfeltet på 1970-tallet:

• Befolkningsvekst og sterk boligbygging.

• Kommunesammenslåinger i 1964. 

• .Sola sluttet seg til IV i 1960, Randaberg i 1965. Gjesdal i 1966

Sandnes først i 1970.

IV kjøper opp tre gårdsbruk i Stølsvatn-feltet på slutten av 1960-

tallet .

Konsesjon for utbygging 1971

Driving av tuneller og dammer. Anlegget ferdig i 1978

Relativt liten motstand i Bjerkreim for denne utbyggingen.



1980- 2000 tallet

Etablering av Interkommunalt Vann-Avløps-og Renovasjonsverk 

(IVAR) i  1979.

Et av Arne Rettedals store prosjekter.

Store planer for nye vannkilder på 1980-tallet

Austrumdalsvatnet trukket fram som den foretrukne 

kilden.  Dette førte til sterk motstand i Bjerkreim

«Det som skjer ved nærværende tilråing er at man overfører 

ressurser fra et dette utkantstrøket til den sentrale og ekspansive 

Jærregionen. Derved fremmer man voksteren her og hemmer 

voksteren i Dalane regionen og Bjerkreim kommune».»

«Bjerkreim kommune motsetter seg helt båndleggelse og 

utbygging av Bjerkreimsvassdraget, Austrumdalsvatnet, 

Birkelandsvatnet eller Myravatn-feltet for å skaffa drikkevann 

til Jærregionen».

Uttalelse fra Bjerkreim kommune til Regionplanrådets anbefaling om vannuttak fra Bjerkreim i 

1978 



Bjerkreim krever 

kompensasjon for vannuttak 

på linje med kraftproduksjon

Tilbakevises både av IVAR 

og av myndighetene.

Stavanger Aftenblad 22.10.77



IVAR HAR BEHOV FOR MER VANN 
(UTREDNINGER FRA 2012)

I 2050 vil befolkningsantallet i IVAR-kommunene, i henhold til SSB prognosen, totalt være ca. 490.000 

personer.

I medlemskommunene er det et  lekkasjetap på fra 5-40% (Stavanger), gjennomsnitt 35%. Selv med 

reduksjon av tapet ned til 25%  vil det fremdeles være behov for mer vann utover kapasiteten på 

55Mm3/år.

.



Eksisterende vannkilder for IVAR

Birkelandsvatnet



Mattilsynet godkjente Birkelandsvatnet som 

drikkevannskilde i 2013 uten klausulering. Vannkilden ble 

da vurdert som svært robust

mot ytre påvirkninger og vannet skulle også gjennom en 

omfattende renseprosess.

«Selv om man utvikler landbruket og øker befolkningen maksimalt i forhold til hva bøndene selv mener er mulig innen 

rammen av de geografiske og terrengmessige begrensninger, samt landbrukets egne forskrifter, vil ikke påvirkningen bli så 

stor at Birkelandsvatn kommer over i dårligere vannkvalitetsklasser. Det er for stor andel av fjell og hei i nedbørfeltet til at

det går an å utvikle en så stor landbruksvirksomhet at det blir et problem for vannkvaliteten i Birkelandsvatn.»

ROS-analyse av jordbruk som potensiell kilde til fremtidige eutrofiproblemer i Birkelandsvatn i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland, RAPPORT L.NR. 6301-20128, NIVA, 8.1.2012,                   



Interessekonflikten knyttet til  

Birkelandsvatnet dreier seg om

1. Usikkerhet omkring fremtidig klausulering av nedslagsfeltet og Birkelandsvatnet

2. Kompensasjon for uttak av vann

«IVAR forsikrer at det ikke blir restriksjoner på gårdsdriften 

nå, men hva med i fremtiden? Vil det være mulig med 

gårdsdrift hvis EU skjerper kravene til drikkevann? Vil 

ekstrem tørke eller hvis en bonde uheldigvis slipper ut 

gjødsel i vannet føre til nye restriksjoner? Hvorfor vil ikke 

IVAR gi skriftlig garanti til bøndene om at det ikke kan bli 

restriksjoner på gårdsdriften i fremtiden?»

«Det er vel berre vassverk som kan oppføra seg slik -- Vera eigd

av 13 kommunar, men likevel gå til ein liten nabokommune og 

forlanga gratis råvare til sin produksjon.  Det burde vore

lovfesta at kommunar bør finna drikkevatn inna eigne grenser så 

langt det er råd, og at industrivatn skal betalast for.»

«Det som er sikkert er at viss anlegget i Birkelandsvatnet blir 

bygt, har IVAR og Mattilsynet bukta og begge endane og kan 

hindra dei som bur der i å nytta området slik dei ynskjer.»

Diverse utsagn fra avisinnlegg   og høringsuttalelser
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Hvordan løse en konflikt som denne????

« Bjerkreim Bygdekvinnelag har invitert bygdefolket til 

høsttur i skogen med innlagte mordgåter underveis. På en 

post møter de en sortkledd kvinne liggende over en stein 

med en kniv i ryggen.  Rundt halsen har kvinnen en snor 

med et skilt der det står IVAR. Teksten sier: «Konklusjonen 

er at liket er en saksbehandler fra IVAR.». 

Mord og mysterier i Bjerkreim», i Bygdekvinner, Medlemsblad for Norges 

Bygdekvinnelag, Utgave 1-2017.



IVAR IKS - Uttak av drikkevatn til 12 kommunar i Sør Rogaland

Vedtaksdato: 29.08.2018 

NVE gjev IVAR IKS løyve til uttak av drikkevatn frå Birkelandsvatnet i Bjerkreim 

kommune. Det skal sikre tilstrekkelege mengder drikkevatn til Stavangerregionen med 

forventa folketalsauke til 500 000 personar fram mot 2050.

Løyvet gjeld eit vassuttak på inntil 2,5 m3/s frå Birkelandsvatnet. Uttaket frå 

Birkelandsvatnet er forventa å auke gradvis frå ca. 1,4 m3/s etter oppstart av anlegget, til 

opp mot eit maksimalt uttak på 2,5 m3/s i år 2050.

NVE legg vekt på at Mattilsynet som faginstans vurderer Birkelandsvatnet som ei svært 

sikker kjelde. Mattilsynet har godkjent Birkelandsvatnet som vasskjelde utan klausulering, 

og meiner at gjeldande lover og regelverk vil skjerme kjelda for uheldig påverknad og 

ureining i uoverskodeleg framtid. NVE legg difor til grunn for vår vurdering at tiltaket ikkje 

vil føre til auka restriksjonar eller vesentleg endring i arealbruken.

NVE Konsesjonsvedtak 



Status i dag
• Grunneiere og Bondelaget har klaget på 

vedtaket fra NVE.

• Olje – og energidepartementet  skal 

behandle klagen.

• Kommunen har vært velvillig til å la IVAR 

starte reguleringsplanarbeid på eget ansvar 



Fremdriftsplan fra konsesjonssøknaden i 2015

Ting tar tid


