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Komite for næring 25.04.2016 

 

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann 

 
Sammendrag 

Nordland fylkeskommune har mottatt høring av forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften). Høringsfristen er satt til 11. april 2016.  

Den gjeldende forskriften om vannforsyning og drikkevann ble fastsatt 4. desember 2001. På 

bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har 

Helse- og omsorgsdepartementet funnet det nødvendig å revidere og fornye 

drikkevannsforskriften. 

Fylkesrådet ber om at forskriften ikke trer i kraft før det er utarbeidet en veileder for denne. 

Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik at det åpner for stor grad 

av skjønnsutøvelse. Det er viktig at Mattilsynet har klare retningslinjer for sin oppfølging av 

vannforsyningssystemene, slik at man unngår unødvendig tidsbruk på tolkning og 

vurderinger. Det er viktig at Mattilsynet fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som 

likebehandler vannforsyningssystemene.  

Bakgrunn 

Drikkevannsforskriften er den norske gjennomføringen av EUs drikkevannsdirektiv 98/83/EF, 

som er et minimumsdirektiv. Regjeringen fastsatte 22. mai 2014 nasjonale mål for vann og 

helse i samsvar med Verdens helseorganisasjon/UNECEs protokoll for vann og helse. 

Revisjon av drikkevannsforskriften er et sentralt tiltak for å følge opp målene. 

Problemstilling 

En av utfordringene på drikkevannsområdet er stort lekkasjetap, og lav utskiftingstakt på 

ledningsnettet. Mer ekstremvær, økt årlig middeltemperatur, mer kraftig nedbør og vind, samt 

hyppigere fryse/tine-episoder kan gi betydelige utfordringer for drikkevannsforsyningen 

grunnet økt erosjon og næringsavrenning. For å møte disse utfordringene er det nødvendig 

med langsiktig og helhetlig kommunal planlegging der drikkevannshensynet inngår. I tillegg 

er det nødvendig med tilstrekkelig vannbehandling, innarbeidede rutiner og beredskap for å 
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sikre trygt vann. 

Håndtering og kontroll med kartlagte farer ønskes innført som et gjennomgående prinsipp.  

Vurderinger 

Det er positivt at det stilles krav om kompetanse og opplæring (§ 11). Det er viktig å sikre at 

vannforsyningssystemene har riktig kompetanse for å produsere trygt drikkevann. Samtlige 

kommuner i Nordland er tilknyttet en Driftsassistanse som har fokus på kompetanseheving og 

rekruttering innen vann og avløp. 

Det er foreslått en utvidet registreringsplikt for vannforsyningssystemer fra og med 2 

abonnenter (§ 12). Dette begrunnes i et behov for å ha en bedre oversikt over 

vannforsyningssystemer i Norge. I dagens forskrift er det krav om at vannforsyningssystem 

som ikke er godkjenningspliktige (godkjenningsplikt gjelder fra forsyning til 20 husstander 

eller 50 personer, helseinstitusjoner eller skoler/barnehager), men som forsyner 

næringsmiddelvirksomheter, skal melde seg til Mattilsynet. I høringsnotatet gis Mattilsynet 

ansvaret for å gjøre denne oversikten tilgjengelig for kommunene, og kommunene plikter å 

gjøre vannkvaliteten ved de rapporteringspliktige vannforsyningssystemene tilgjengelig på 

sine hjemmesider. Det er imidlertid ikke gjort en vurdering av kostnader i forbindelse med 

dette forslaget. Det vil innebære økt ressursbruk for Mattilsynet å skulle få registrert alle 

vannforsyningssystemene. Det er ikke nevnt noe om hvordan Mattilsynet skal kunne 

gjennomføre dette utover at de gis myndighet til å utforme og fastsette innholdet i 

Mattilsynets elektroniske skjematjeneste. Mattilsynet bør tilføres ressurser for å følge opp 

registreringsplikten. Det forutsettes at dette er på plass før kommunene forventes å følge opp 

sine forpliktelser i § 28 med hensyn på å ha oversikt over vannforsyningssystem i kommunen.  

Kommunen plikter å ha oversikt over vannforsyningssystemene i sitt område (§ 28), men 

dette vil ikke kunne oppfylles før Mattilsynet har denne oversikten. 

Det er positivt med et økt fokus på ledningsnett, for å sikre leveranse av trygt drikkevann (§ 

17). Det er imidlertid ikke gjort en vurdering av de økte kostnadene dette vil medføre. Det er 

heller ikke tatt hensyn til kapasitet hos vannverkseiere, rådgivere og entreprenører i 

forbindelse med økt aktivitet på dette området.  

Det foreslås en egen bestemmelse om beredskapsplanlegging og beredskapsøvelse (§ 21). 

Dette vurderes som positivt. 

Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik at det åpner for stor grad 

av skjønnsutøvelse. Fylkesrådet mener det vil være viktig å utarbeide en veileder. Det er 

viktig at Mattilsynet har klare retningslinjer for sin oppfølging av vannforsyningssystemene, 

slik at man unngår unødvendig tidsbruk på tolkning og vurderinger. Det er viktig at tilsynet 

fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som likebehandler 

vannforsyningssystemene.  

Konsekvenser 

Saken har ingen økonomiske, miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for 

Nordland fylkeskommune. Administrativt vil den nye drikkevannsforskriften måtte 
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implementeres i arbeidet til de to Driftsassistansene i Nordland. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Fylkestinget er positiv til at drikkevannsforskriften stiller krav til kompetanse og opplæring (§ 

11). Det er viktig å sikre at vannforsyningssystemene har riktig kompetanse for å produsere trygt 

drikkevann. 

2. Fylkestinget stiller spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å utvide registreringsplikten for 

vannforsyningssystemer fra og med 2 abonnenter (§ 12), men har samtidig forståelse for behovet 

for å ha en bedre oversikt over vannforsyningssystemene i Norge. Mattilsynet bør tilføres 

ressurser for å følge opp registreringsplikten. Det forutsettes at dette er på plass før kommunene 

forventes å følge opp sine forpliktelser i § 28 med hensyn på å ha oversikt over 

vannforsyningssystem i kommunen.  

3. Fylkestinget mener det er positivt med økt fokus på ledningsnett, for å sikre leveranse av trygt 

drikkevann (§ 17). De økonomiske konsekvensene av forskriftsforslaget bør utredes nærmere før 

forskriften vedtas.  

4. Fylkestinget er positiv til at det foreslås en egen bestemmelse om beredskapsplanlegging (§ 21) 

og beredskapsøvelser.  

5. Fylkestinget ber om at forskriften ikke trer i kraft før det er utarbeidet en veileder for denne. 

Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik at det åpner for stor grad 

av skjønnsutøvelse. Det er viktig at Mattilsynet har klare retningslinjer for sin oppfølging av 

vannforsyningssystemene, slik at man unngår unødvendig tidsbruk på tolkning og vurderinger. 

Det er viktig at Mattilsynet fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som likebehandler 

vannforsyningssystemene.  

 

Bodø, den 01.04.2016  

Tomas Norvoll Mona Fagerås 

fylkesrådsleder fylkesråd for næring 

sign sign 
 

 

 

01.04.2016 Fylkesrådet 

 

 

Votering i Fylkesrådet 

Innstilling fra Fylkesrådet 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 

 

25.04.2016 Komite for næring 

 

 

Komiteen slutter seg til fylkesrådets innstilling i saken. 

 

Votering i Komite for næring 

Fylkesrådets innstilling ble enstemmig vedtatt med 7 stemmer. 
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Innstilling fra Komite for næring 
1. Fylkestinget er positiv til at drikkevannsforskriften stiller krav til kompetanse og opplæring (§ 

11). Det er viktig å sikre at vannforsyningssystemene har riktig kompetanse for å produsere 

trygt drikkevann. 

2. Fylkestinget stiller spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å utvide registreringsplikten for 

vannforsyningssystemer fra og med 2 abonnenter (§ 12), men har samtidig forståelse for 

behovet for å ha en bedre oversikt over vannforsyningssystemene i Norge. Mattilsynet bør 

tilføres ressurser for å følge opp registreringsplikten. Det forutsettes at dette er på plass før 

kommunene forventes å følge opp sine forpliktelser i § 28 med hensyn på å ha oversikt over 

vannforsyningssystem i kommunen.  

3. Fylkestinget mener det er positivt med økt fokus på ledningsnett, for å sikre leveranse av trygt 

drikkevann (§ 17). De økonomiske konsekvensene av forskriftsforslaget bør utredes nærmere 

før forskriften vedtas.  

4. Fylkestinget er positiv til at det foreslås en egen bestemmelse om beredskapsplanlegging (§ 

21) og beredskapsøvelser.  

5. Fylkestinget ber om at forskriften ikke trer i kraft før det er utarbeidet en veileder for denne. 

Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik at det åpner for stor grad 

av skjønnsutøvelse. Det er viktig at Mattilsynet har klare retningslinjer for sin oppfølging av 

vannforsyningssystemene, slik at man unngår unødvendig tidsbruk på tolkning og vurderinger. 

Det er viktig at Mattilsynet fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som 

likebehandler vannforsyningssystemene. 

 

 

 

Kolbjørn Eriksen Trud Berg 

komiteleder saksordfører 
 

 

 

 

 25.04.2016 Fylkestinget 

 

 

Næringskomiteens innstilling ble lagt fram av saksordfører Trud Berg, Ap: 

1. Fylkestinget er positiv til at drikkevannsforskriften stiller krav til kompetanse og 

opplæring (§ 11). Det er viktig å sikre at vannforsyningssystemene har riktig 

kompetanse for å produsere trygt drikkevann. 

2. Fylkestinget stiller spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å utvide 

registreringsplikten for vannforsyningssystemer fra og med 2 abonnenter (§ 12), 

men har samtidig forståelse for behovet for å ha en bedre oversikt over 

vannforsyningssystemene i Norge. Mattilsynet bør tilføres ressurser for å følge 

opp registreringsplikten. Det forutsettes at dette er på plass før kommunene 

forventes å følge opp sine forpliktelser i § 28 med hensyn på å ha oversikt over 

vannforsyningssystem i kommunen.  

3. Fylkestinget mener det er positivt med økt fokus på ledningsnett, for å sikre 

leveranse av trygt drikkevann (§ 17). De økonomiske konsekvensene av 

forskriftsforslaget bør utredes nærmere før forskriften vedtas.  

4. Fylkestinget er positiv til at det foreslås en egen bestemmelse om 

beredskapsplanlegging (§ 21) og beredskapsøvelser.  

5. Fylkestinget ber om at forskriften ikke trer i kraft før det er utarbeidet en veileder 

for denne. Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik 

at det åpner for stor grad av skjønnsutøvelse. Det er viktig at Mattilsynet har klare 
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retningslinjer for sin oppfølging av vannforsyningssystemene, slik at man unngår 

unødvendig tidsbruk på tolkning og vurderinger. Det er viktig at Mattilsynet 

fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som likebehandler 

vannforsyningssystemene. 

 

 

  

 

Votering i plenum 

 

Komieinnstillinga enstemmig vedtatt med 44 stemmer (1SV ikke tilstede i salen under 

voteringen). 

 

 

FT 050/2016 

Vedtak 

 

 

1. Fylkestinget er positiv til at drikkevannsforskriften stiller krav til kompetanse og 

opplæring (§ 11). Det er viktig å sikre at vannforsyningssystemene har riktig 

kompetanse for å produsere trygt drikkevann. 

2. Fylkestinget stiller spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å utvide 

registreringsplikten for vannforsyningssystemer fra og med 2 abonnenter (§ 12), 

men har samtidig forståelse for behovet for å ha en bedre oversikt over 

vannforsyningssystemene i Norge. Mattilsynet bør tilføres ressurser for å følge 

opp registreringsplikten. Det forutsettes at dette er på plass før kommunene 

forventes å følge opp sine forpliktelser i § 28 med hensyn på å ha oversikt over 

vannforsyningssystem i kommunen.  

3. Fylkestinget mener det er positivt med økt fokus på ledningsnett, for å sikre 

leveranse av trygt drikkevann (§ 17). De økonomiske konsekvensene av 

forskriftsforslaget bør utredes nærmere før forskriften vedtas.  

4. Fylkestinget er positiv til at det foreslås en egen bestemmelse om 

beredskapsplanlegging (§ 21) og beredskapsøvelser.  

5. Fylkestinget ber om at forskriften ikke trer i kraft før det er utarbeidet en veileder 

for denne. Forslag til forskrift om vannforsyning og drikkevann er utformet slik 

at det åpner for stor grad av skjønnsutøvelse. Det er viktig at Mattilsynet har klare 

retningslinjer for sin oppfølging av vannforsyningssystemene, slik at man unngår 

unødvendig tidsbruk på tolkning og vurderinger. Det er viktig at Mattilsynet 

fremdeles skal kunne opptre som et samlet tilsyn som likebehandler 

vannforsyningssystemene. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
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