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Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann  

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 7.1.2016 med vedlegg, samt til avtale 

om utsatt høringsfrist i saken. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Forskriftens språklige form 

I høringsnotatet bes det bl.a. om tilbakemelding vedrørende forskriftsutkastets 

språklige tilgjengelighet. Det vises til at HOD har tatt hjelp av språkkonsulenter i 

arbeidet med den nye forskriften, og det bes om høringsinstansenes vurdering av 

hvorvidt dette har gitt synlig effekt. Justis- og beredskapsdepartementets 

helhetsinntrykk er at forskriften er holdt i et enkelt og lett forståelig språk. Vi har ikke 

foretatt noen sammenligning med gjeldende forskrift, men har etter gjennomlesning 

merket oss at forskriftsutkastet generelt fremstår som språklig godt gjennomarbeidet 

sammenlignet med andre forskrifter av tilsvarende teknisk karakter.  

 

Oppfølging av Prop 1 S (2015-2016) 

Justis- og beredskapsdepartementet har særlig lagt vekt på vurderinger og forslag i JDs 

Prop 1 S (2015-2016) Del III om vannforsyning, side 201-208, som ble utarbeidet i nært 

samarbeid med HOD. Justis- og beredskapsdepartementet er generelt godt fornøyd 

med måten HOD har fulgt opp aktuelle anbefalinger i utkastet til ny forskrift. 

 

Det vil være behov for veiledning om sikkerhet og beredskap, og det anmodes om at de 

aktuelle myndigheter, som for eksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), involveres i et samarbeid 



2/3 

med vannmyndighetene om dette. 

 

Om forholdet til Svalbard  

I høringen foreslås det at ny drikkevannsforskrift blir gjort gjeldende for Svalbard uten 

at forslaget er utredet med tanke på Svalbard. Vi viser til kontakt med HOD om dette. 

Forslaget var til behandling i Polarutvalget 15. april. I den forbindelse ble forskriftens 

konsekvenser for Svalbard drøftet. Vi viser særlig til uttalelse fra Sysselmannen, som er 

tydelig på at utkastet ikke kan gjøres gjeldende for Svalbard slik det nå foreligger. 

Justis- og beredskapsdepartementets polaravdeling slutter seg til Sysselmannens 

vurdering når det gjelder dette, og mener at det vil være behov for betydelige stedlige 

tilpasninger av regelverket før det kan gjøres gjeldende på Svalbard. Vi imøteser et 

møte med HOD for å planlegge nærmere den videre prosessen knyttet til dette. 

 

Om de enkelte paragrafer  

JD har særlig sett på §§ 3, 11, 15, 17, 19 , 20, 21, 26 og 28. Vi har følgende kommentarer:  

 

§ 11 

Etter Justis- og beredskapsdepartementets syn bør ikke bare sikringskrav, men også 

beredskapskrav etter § 21 nevnes særskilt. 

 

§§ 15 og 17 

JD støtter innføring av kravet om plan og rutiner for vedlikehold. Dette vil være et viktig 

insentiv for å tette vedlikeholdsetterslep, hvilket vurderes som en av de største risikoer 

innen dagens vannforsyning. 

 

§ 19 

Her bør det vurderes å ta inn en henvisning også til beredskapsforskriften under 

helseberedskapsloven. 

 

§ 20 

Bestemmelsen om forebyggende sikkerhet er ny og inkluderer forebyggende 

sikkerhet, herunder tilstrekkelig sikkerhet i (elektroniske) styringssystemer. Dette 

støttes av JD. 

 

§ 21 

Her er kravet om beredskapsøvelser nytt, og dette er positivt.  

 

§§ 26 og 27 

Teksten bør etter vår mening vurderes utvidet til også å omfatte informasjon om 

beredskapstiltak ved alvorlige hendelser i fred, krig etc. 
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§ 28 

Det bør vurderes om risiko- og sårbarhetsanalyser bør nevnes spesielt i denne 

paragrafen, evt. med en henvisning til sivilbeskyttelseslovens krav om ROS-analyser, § 

14. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Harald Aass 

fagdirektør 

 

Elin M Elverhøy 

seniorrådgiver 
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