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Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt nevnte forslag til uttalelse.
Vann er livsnødvendig. Vi kan klare oss Litenmat i lengre perioder, men vi er helt avhengig av
væsketilførsel. Ut fra situasjoner de senere år. er det naturlig å anta at vi vil oppleve stadig
flere kriser som flom. jordskred og strømbrudd. Dette vil kunne påvirke, evt. Forhindre bruk
av naturlige vanntilførsler og vi kan bli utsatt for cyberangrep på vannverk og fordelingsverk.
Beredskapsmessig bør vi derfor:
Privat/den enkelte husholdning:

0 Ha beholdning av vann på falsker. kanner og beholdere med lokk. Det sikrer vann
også til matlaging, håndvask. vask og spyling av klosett. slukking av branntilløp, m. m

0 Ha beholdning av juice. leskedrikk og/eller flaskevann til å drikke
0 Sørge for å ha alternativ oppvarming av vann når strømmen går

K&F er av den oppfatning av den private delen av vannforsyningen er viktig for
kommunenesNorges vannberedskap. Vi savner omtale av dette i høringsnotatet. Det legges
kanskje under kommunens Ros-plan. men det bør likevel infomieres om den enkeltes plikt til
egenberedskap og egennytten av den. Det er ikke å forvente at det offentlige kan levere vann i
enhver situasjon raskt nok til hver husstand. Da må dette informeres om før ting skjer.

Det er selvsagt at det offentlige har et særlig ansvar for å ha planer og regler som sikrer
vannforsyning. Vi finner at forslaget til ny forskrift har mange gode paragrafer og nye pålegg.
Vi er imidlertid noe bekymret for de økte oppgaver som Mattilsynet tillegges. Skal dette
lykkes er K&F av den oppfatning av Mattilsynet må tilføres økte ressurser for å kunne innfri
de større kravene.

Vi ser videre at vannleverandørene pålegges økt ansvar og nye pålegg. Vi frykter at dette vil
kunne medføre at kostnadene legges over på forbrukeren.

l takt med utviklingen og mulige nye trusler mot sikker vannforsyning ser K&F at det vil
være behov for økt opplæring av de ansatte. Opplæringen må inneholde dataopplæring og
hvi9lke trusler som kan være aktuelle som f.eks. hacking i tillegg til altemativer i forbindelse
med strømbrudd.. Videre må det være god kunnskap om behandling av kjemikalier og
bekjemping av giftstoffer.
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K&F er bekymret over at fortsatt mange vannledningsrør er med asbest. Disse må skiftes ut.
For å sikre at dette skjer kan kanskje en statlig tilskuddsordning være på sin plass.

Når det gjelder leveringssikkerhet så savner K&F at det beredskapsmessige kommer klarere
frem. Vi er glad for at utkjøring av nødvann fremheves.
Videre er vi opptatt av at drikkevannskilder også sikres fysisk.

Som i alle andre beredskapsmessige sammenhenger er øvelse Viktig. Vi er derfor glad for at
det foreslås å ha øvelser og også at det pålegges oppdatert prøvetaking. Vi finner at en gang
årlig er lite og vil foreslå at dette skal skje 2 ganger årlig.

Med tanke på plikten om varsling ønsker vi denne strengere. Vi er av den oppfatning at
enhver mistanke om forgiftning må følges opp.

Vår konklusj on er at forslaget til ny drikkevannsforskrift virker meget gjennomarbeidet og at
den har en rekke forbedringer. Vår bekymring er at gjennomføringen vil medføre økte
kostnader for Mattilsynet og for vannverkene. Særlig tror vi at små vannverk vil kunne få
problemer. For å sikre forskriftens gode intensjon mener K&F derfor at det må ekstra
bevilgninger på plass for å sikre at forskriften blir gjennomført etter planen uten at dette
reduserer tilbudet til forbrukeren eller medfører ekstra kostnader for denne.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- ogfamiliefbrbund

aEZm&%@m/d/
Elisabeth Rusdal
Forbundsleder Bjamhild Hodneland (sign.)

Leder
K&Fs beredskapsutvalg
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