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Norsk Vann viser til departementets høringsbrev av 14.10.2016. 

 
Vann- og avløpstjenester er i Norge definert som en kritisk infrastruktur. Vannforsyning i 

Norge er vurdert etter gjeldende sikkerhetslov med tilhørende objektsikkerhetsforskrift. 

Svært få vannforsyningssystemer er definert som skjermingsverdige objekter, og faller 
følgelig ikke innunder objektsikkerhetsforskriften.  

 
Ny drikkevannsforskrift trådde i kraft 01.01.2017. I §10 settes det krav til sikring av 

vannforsyningssystemene; 

§ 10. Forebyggende sikring 

 Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av 

distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig 
sikret mot uautorisert tilgang og bruk. 

Vannverkseier er avhengig av kunnskap om trusselbildet for å kunne vurdere hva som er 

tilstrekkelig sikring. Denne informasjonen bør det legges til rette for at vannverkseier i større 
grad skal kunne få tilgang til, selv om de ikke er omfattet av sikkerhetsloven eller tilsvarende 

nytt lovverk. Således støttes en styrking av rådgivningsplikten, og det bes videre om at den 

også kan gjelde for de aller største vannverkene selv om disse ikke har blitt definert som 
skjermingsverdige objekter.  

 
For øvrige vannverk vil god samhandling med Politiet/PST være viktig for økt forståelse hos 

virksomhetene om hvordan det forebyggende sikkerhetsarbeidet bør innrettes for 

å få størst mulig effekt.  
 

 
I drikkevannsforskriften §9, første ledd, er det satt krav til at vannforsyningssystem skal 

kunne levere tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid;  

§ 9. Leveringssikkerhet 

Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt 

har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til 
enhver tid. 

Vannforsyningssystemer er helt avhengig av annen infrastruktur for å kunne levere 

drikkevann til enhver tid. I NOU 2016:19 er avhengigheter vektlagt. Et slikt helhetlig fokus er 
svært viktig for at de reelle utfordringene blir synliggjort. Mange vannforsyningssystemer vil 

kunne få problemer ved f. eks. lengre tids bortfall av strømforsyningen og 

telekommunikasjonstjenester.  
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Det er ønskelig for vannverkseier i større grad å kunne foreta kontroll av personell en det er 
mulighet til i dag. Dette gjelder også de vannverkene som ikke er definert som 

skjermingsverdige. Dagens system med sikkerhetsklarering er for omfattende, mens 
vandelsattest oppleves som noe enkelt. I NOU 2016:19 foreslås det adgangsklarering som en 

mellomløsning. Det bes om at denne typen klarering også kan benyttes av 

vannforsyningssystemer etter nærmere gitte kriterier basert på risiko.  
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* Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle 

visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for 

kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, 

kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca. 
95 % av landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS. 
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