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HØRING  -  NOU 2006 :6 - SIKRING  AV LANDETS  KRITISKE INFRASTRUKTUR

Vi viser til høringsbrevet av 26.06.2006 fra Justis- og politidepartementet med henvisning til
NOU 2006:6 - Når sikkerheten er viktigst.

Vann- og avløpsetaten  (VAV) har  sett spesielt på de områdene av utredningen som berører vann-
og avløpsinfrastruktur.

Utredningen er meget omfattende og på nasjonalt nivå. Den oppsummerer status i dag og
fremmer konkrete forslag om videre utredninger av bestemte saksområder med hovedfokus på
klarere ansvar, bedre samordning og behovet for endringer i lovverket.

Vi ser det som et interessant forslag at staten går inn med tilskuddsordninger for å finansiere
sektorovergripende tiltak som faller utenfor virksomhetenes eget ansvar. Det forutsettes at staten
i slike tilfeller også har en leder-/pådriverrolle.

l utredningen er det lagt stor vekt på å sikre infrastruktur med nasjonal viktighet. VA-anleggene
i Oslo har utover å betjene mange mennesker en klar nasjonal betydning ettersom mange av våre
abonnenter er viktige statsinstitusjoner, ambassader og øvrige kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi tiltrer i store trekk de anbefalinger som er gitt i utredningen.

Beredska s lan i Vann- o avlø setaten

VAV utarbeidet egen beredskapsplan i år 2000. Beredskapen for nivå I og II, som bare
involverer etatens egne mannskaper/ressurser, er operativt grei. I beredskapsnivå Ill, som kan
involvere mange eksterne enheter, er det uklarheter angående ansvarsforhold, kompetanse,
ressurser, tilgjengelighet og samordning. Utvalget har påpekt de samme forhold og foreslått
forskjellige tiltak.

Stikkordmessig kan følgende forhold nevnes:

Nødvann til befolkningen og til institusjoner

Nødvann til produsenter av kritiske matvarer og andre livsnødvendigheter

Mottaksutstyr for nødvann hos abonnentene
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Vaktoppgaver for objektsikkerhet

Mikrobiologiske-/kjemiske analyser for giftig agens

Renseutstyr/-muligheter for egne mannskaper

Samordnet overordnet prioritering av kritiske ressurser (strøm, samband, transport...)

Samordnet planverk i kommunene

Samordnede sårbarhetsanalyser

Samordnede øvelser

Tilgang til kritiske innsatsfaktorer

Standarder for skjermingsverdig informasjon.

Den foreliggende utredning utmerker seg ved stor bredde og klare synspunkter på alle vesentlige
områder for beredskapsarbeidet og forslagene anbefales fulgt opp.

Med hilsen
Vann- og avløpsetaten

1Finn Jo ansen Eli Grimsby

Direktør Avdelingsdirektør
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