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Høringssvar - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften)  

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 

7. januar 2016 om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.  

 

1. Krav til oppfyllelse etter drikkevannsregelverket for bruk av rent sjøvann til 

fiskeriprodukter  

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at rent vann, inklusive rent sjøvann, tas ut av 

definisjonen for drikkevann i utkast til forskrift § 3 a) punkt 2 ii og iii, samt alle andre steder 

hvor begrepene benyttes. 

 

Forslag til ny drikkevannsforskrift omfatter alt vann til bruk i næringsmiddelforetak, inkludert 

rent vann og rent sjøvann jf. forskriften § 3 a), pkt. 2 ii og iii. Bruk av rent sjøvann i 

produksjon av fiskeriprodukter er imidlertid allerede regulert i hygieneregelverket 

(Europaparlamentets og Rådets forordning 852/2004 og 853/2004) som er en del av EØS-

avtalen. I motsetning til det mer preskriptive drikkevannsregelverket er hygieneregelverket 

målstyrt og åpner for fleksibilitet ved valg av løsning, forutsatt at næringsaktøren kan 

dokumentere at mattryggheten er ivaretatt.  

 

Så vidt Nærings- og fiskeridepartementet kjenner til er HODs tolkning av EUs 

drikkevannsdirektiv (Direktiv 98/83/EC om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og 
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forringelse) unik i EØS-området. Norge har heller aldri informert andre EØS-land om denne 

særnorske tolkningen av bruk av rent sjøvann på fiskeriprodukter i fora hvor dette ville vært 

naturlig. 

 

Sjømat Norge har allerede klaget HODs fortolkning inn for ESA, bl.a. fordi den vil kunne 

svekke norske aktørers konkurranseevne sammenlignet med utenlandske aktører. 

 

I "Letter of Formal  Notice" sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 8. juli 2015 uttrykker 

ESA eksplisitt at det å kreve at landbaserte sjømatbedrifter skal oppfylle kravene etter 

drikkevannsregelverket, når de bruker rent sjøvann i tråd med hygieneregelverket, "is in 

breach of the said regulations". Videre bemerker ESA at bestemmelsene etter 

drikkevannsdirektivet og hygieneregelverket ikke kan tolkes dithen at det eksisterer et 

generelt krav om at rent sjøvann skal oppfylle vilkårene i drikkevannsdirektivet.  

 

NFD kan heller ikke se at forslaget til ny drikkevannsforskrift løser problemene som ESA tar 

opp i sitt brev. Forslaget omfatter alt vann til bruk i næringsmiddelforetak, inkludert rent vann 

og rent sjøvann. NFD mener at forslaget fører til dobbeltregulering av et område med to sett 

regelverk med ulike formuleringer.  

 

HODs forslag til ny drikkevannsforskrift kunne eventuelt sees på som en nasjonal tilpasning, 

men som da antagelig vil være i strid med hygieneregelverket. Både artikkel 13 punkt 4 i 

forordning (EC) nr. 852/2004 og artikkel  10 punkt 4 i forordning (EC) nr. 853/2004 

begrenser muligheten for nasjonalt regelverk til tradisjonelle metoder, geografiske hensyn 

eller bygningsmessige forhold og utstyr i næringsmiddelvirksomheter.  

 

Slik vi ser forslaget innebærer det også et krav om internkontroll for vannforsyning i 

primærproduksjonen, eksempelvis om bord på fiskebåter, og faller dermed utenfor tillatte 

nasjonale tilpasninger. Ifølge artikkel 5 i forordning (EC) nr. 852/2004 er primærproduksjon 

og tilhørende aktivitet unntatt fra kravet om internkontrollsystem.    

 

2. Hygieneregelverkets bestemmelser om bruk av rent sjøvann på fiskeriprodukter 

 

Bruken av rent vann/sjøvann er regulert gjennom hygieneregelverket. For bruk av rent 

vann/sjøvann knyttet til fiskeriprodukter følger det av forordning 852/2004 vedlegg II, 

kapittel VII, punkt 1 (b) at:"Clean water may be used with whole fishery products. Clean 

seawater may be used with live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods; 

clean water may also be used for external washing. When clean water is used, adequate facilities 

and procedures are to be available for its supply to ensure that such use is not a source of 

contamination for the foodstuff.". 

 

Videre  følger det av forordning 853/2004, vedlegg III, avsnitt VIII, punkt 3 (c)  at: 

"clean seawater may be used for the handling and washing of fishery products, the production of 

ice used to chill fishery products and the rapid cooling of crustaceans and molluscs after their 

cooking." 

 

Hygieneregelverket, jf, forordning 852/2004 artikkel 2 (1), definerer både "potable water" og 

"clean seawater". Mens "potable water" skal overholde kravene etter drikkevannsdirektivet, er det 
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ingen henvisning til drikkevannsdirektivet i definisjonen for "clean seawater". Hygieneregelverket 

skiller gjennomgående mellom begrepene, og kravene som stilles til disse.  

 

Videre er det utarbeidet et guidance document til 852/2004 som gir retningslinjer til hvordan 

hygieneregelverkets krav til rent sjøvann skal tolkes. I dokumentets merknader står følgende: 

"Procedures to monitor and document the safety/quality of the water must be put in place by 

operators. These measures must be included in the HACCP-based procedures, when clean water 

is to be used at any stages after primary production. It is the task of the competent authority to 

verify whether the procedures developed by the operators are sufficient and carried out properly 

and do not pose a risk to consumers."  

 

Det følger av samme dokument at: "When making use of such water, food business operators must 

ensure that it is not a source of contamination for fishery products or live bivalve molluscs. There 

are different means of reaching this objective, such as:  

 Pumping water for the production of clean water from a position that avoids 

contamination of the water supply, avoiding polluted areas, pumping water in depth, 

pumping water in remote areas".  

 

3. Konklusjon 

 

På bakgrunn av tidligere drøftinger og ovennevnte ber Nærings- og fiskeridepartementet om 

at rent vann, inklusive rent sjøvann, holdes utenfor virkeområdet for drikkevannsforskriften.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Astrid Holtan (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Stina Melkstavik 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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