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Uttalelse til forslag om ny forskrift om vannforsyning og 
drikkevann

Miljødirektoratet har gjennomgått forsalg til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskrift), med tilhørende høringsnotat, og har på den bakgrunn følgende 

merknader til forsalget:

Vannverkseier og kommuners ansvar

Mattilsynet ønsker med forslaget å ansvarliggjøre vannverkseier i enda større grad enn 

tidligere. Utfordringen er imidlertid at vannverkseier har få eller ingen virkemidler når det 

gjelder å beskytte råvannskilde og nedbørfelt. Det er kommunen som planmyndighet, 

gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, som sammen med andre 

sektormyndigheter sitter med nøkkelen til å sikre en god råvannskvalitet.

Krav til råvannskvalitet og beskyttelse av vannkilden

Miljødirektoratet er bekymret for det stadig mindre fokuset på råvannskvalitet som 

gjenspeiles i forslaget. Det er dessverre ikke en ny trend, men illustreres ved at dagens 

allerede svært beskjedne overvåkingsregime for råvann svekkes ved at antall prøver kan 

reduseres etter en risikovurdering utført av vannverket selv. Fokuset på drikkevannskilde 

og råvannskvalitet svekkes ytterligere ved at kravet om to hygienisk barrierer, hvorav den 

ene kan finnes i vannkilden/nedbørfeltet, er foreslått fjernet fra § 14. Det er fokus på 

råvannskvaliteten og beskytta områder som knytter drikkevannsforskriften til 

vannforskriften.

Drikkevannforskriften er basert på EUs drikkevannsdirektiv som er et minimumsdirektiv. 

Norge er i en særstilling med mange små vannverk som i stor grad er prisgitt en god 

råvannkilde. I tillegg er det mange gode råvannkilder i Norge, sammenliknet med resten av 

Europa. Med dette som bakteppe kunne Miljødirektoratet ønsket et større fokus på 

beskyttelse av vannkilde/nedbørsfelt og råvannskvalitet.

Minstekrav til drikkevannsprøver

I henhold til § 24 tredje ledd kan vannverkseier redusere prøvetakingsfrekvensen i 
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prøvegruppe A og B basert på en risikovurdering. Risikovurderingen skal «basere seg på 

karakteriseringen og overvåkningen som er utført i samsvar med vannforskriften § 15 og § 

18 og på råvannsprøvene i § 23.».

I kommisjonsdirektiv (EU) 2015/1782 heter det at: “The risk assessment shall take into 

account the results from the monitoring programmes established by the second 

subparagraph of Article 7(1), and Article 8 of Directive 2000/60/EC1 of the European 

Parliament and of the Council for bodies of water identified under Article 7(1) that provide 

more than 100 m3 a day on average, in accordance with Annex V to that Directive.”

Vanndirektivets artikkel 7 og 8 er gjennomført i vannforskriften § 17, jfr. vedlegg V, og § 

18. Overvåking etter vannforskriften og drikkevannforskriften suppleres med særskilte 

overvåkingskrav for drikkevannsforekomster, nedfelt i vedlegg V til vannforskriften. I 

henhold til vannforskriften vedlegg V punkt 1.3.5 skal forekomster av overflatevann utpekt 

som drikkevannskilder jf. § 17, som gir mer enn 100 m³ per dag i gjennomsnitt, utpekes 

som overvåkningslokaliteter og underkastes den ytterligere overvåkning som er nødvendig 

for å oppfylle kravene i nevnte § 17. Slike vannforekomster skal overvåkes for alle 

prioriterte stoffer som slippes ut, og alle andre stoffer som slippes ut i betydelige 

mengder, som kan påvirke vannforekomstens tilstand og kontrolleres i henhold til 

drikkevanndirektivet. 

Overvåkningen skal utføres etter følgende frekvenser:

Befolkning forsynt Frekvens

< 10.000   4 per år

10.000 til 30.000   8 per år

> 30.000 12 per år

Miljødirektoratet foreslår følgende endring i forskriftsteksten, slik at henvisningen til 

vannforskriften blir riktig: «Risikovurderingen skal ta hensyn til resultatene av

overvåkningsprogrammene som er etablert i henhold til vannforskriften § 17, jfr. Vedlegg 

V punkt 1.3.5, og § 18 siste ledd og på råvannsprøvene i § 23.»

Trygghetskrav

Forskriftens § 5 omhandler trygghetskrav, mens § 6 omhandler ytterligere kvalitetskrav. 

Siden § 5 omhandler trygghetskrav og ikke kvalitetskrav kan tittelen i § 6 virke forvirrende. 

For å skape bedre sammenheng mellom bestemmelsene, foreslår Miljødirektoratet at 

tittelen på § 6 endres til «Kvalitetskrav».

                                                
1 Vanndirektivet (Directive 2000/60/EC)
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Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Yngve Svarte Line Fjellvær

avdelingsleder seksjonsleder
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