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Svar på høring om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
Vi viser til brev av 7.1.2016 hvor helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til ny forskrift om 
vannforsyning og drikkevann på høring.

Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny
kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har departementet funnet
det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften.

Fylkeskommunes innspill til forslaget.
Akershus fylkeskommune svarer her som ansvarlig for oppfølgingen av vanndirektivet med 
tilhørende regional vannforvaltningsplan.

Generelt.
Arbeidet med å forenkle og tydeliggjøre vannforskriften har vært svært nyttig. Forskriften fremstår 
ryddig og enkel og forstå.  

Innspill til § 28
I § 28 i utkastet til ny drikkevannsforskrift er det tatt inn et konkret krav om at kommunene skal ta 
drikkevannshensyn når de utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner. 
Dette vil bidra til at vannkvaliteten i drikkevannskilder ivaretas.

I tillegg er det lagt inn et forslag om at «kommunen, om nødvendig, skal ta initiativ til å utarbeide 
en regional plan for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere 
kommuner.» Dette gjelder uavhengig av om vannforsyningssystemet som produserer drikkevann 
fra råvannskilden er kommunalt eller privat. 

Fylkeskommunen har ansvaret for regionale planer. Et kommunalt initiativ vil bli vurdert i 
forbindelse med regional planstrategi. Alternativt bør også § 28 peke på muligheten til utarbeidelse 
av en interkommunal plan. Vi ville imidlertid se det hensiktsmessig at drikkevannshensynet også 
ble innarbeidet i de regionale vannforvaltningsplanene.  

Departementet skriver følgende, godt beskyttede vannkilder medfører redusert behov for 
behandling av råvannet, og råvannskilden og hele det tilhørende tilsigsområdet bør i 
utgangspunktet beskyttes mot forurensning. Dette er i samsvar med målene i vannforskriften og 
vannverkseieren vil kunne nyttiggjøre seg arbeidet som gjøres for å oppfylle kravene i 
vannforskriften.
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Akershus fylkeskommune forslår at arbeidet med å sikre drikkevannskildene innarbeides som en 
del av de regionale vannforvaltningsplanene i løpet av rulleringen mot ny planperiode 2021-2027. 
For øvrig oppfatter vi det som korrekt at kommunen har ansvaret for å initiere dette der det er 
behov for det.

Med vennlig hilsen

Per A. Kierulf
ass. fylkesdirektør

Anja Winger
rådgiver
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