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Merknader til drikkevannsforskriften 

Siden drikkevannsforskriften skal revideres tillater jeg meg å komme med merknader til 

endringsforslagene, men også med andre forslag som bør vurderes. 

 

Merknader knyttet til forslag til endringsforskrift 

Innledende merknader 

Definisjoner og annen tekst fra paragrafene i forskriften blir ofte kopiert inn i dokumenter 

hos vannverkseierne og andre instanser. Tekstlige endringer som ikke gir ny eller bedre 

forståelse av en definisjon eller paragraf bør derfor unngås. Det er flere eksempler på dette i 

endringsforslaget. 

Flere steder i forslaget er det nå skrevet vannforsyningssystemer i flertall. Det bør 
gjennomgående skrives i entall siden kravet som omtales gjelder ethvert vannforsynings-
system og ikke en gruppe. For øvrig er «vannforsyningssystem» godkjent som både entall- og 
flertallsform. 
 
Det fremkommer som uklart om drikkevann og kildevann tappet på flasker eller dunker 
omfattes av drikkevannsforskriften. Hvis dette ikke inngår så bør vel definisjonen av 
drikkevann angi dette. Videre bør det opplyses om hvilken forskrift som da gjelder. 
 
Det bør vurderes om det skal innarbeides formuleringer ett eller flere steder i drikkevanns-
forskriften med henvisning til nasjonale mål for vann og helse, slik at disse målene 
tydeliggjøres og blir fulgt opp av vannverkseierne. 
 
Rapporteringsskjemaene og pop-up listene som benyttes ved rapportering etter § 25 må 
oppdateres i tråd med kravene i forskriften. 
 
Merknader til paragrafene 
 
Definisjonen i §3 pkt k) vannbehandlingskjemikalier, bør endres slik at ikke ethvert produkt 

kan bli definert som vannbehandlingskjemikalium. Foreslår følgende definisjon: «produkter 

som tilsettes råvannet eller drikkevannet med hensikt å gi bedre vannkvalitet og/eller 

redusert korrosjon i ledningsnettet. Kan etterlate små mengder ikke helseskadelige stoffer 

ved tappepunktet». 
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§ 7 nytt punkt b) krever at veilederen til drikkevannsforskriften utdyper hva som minimum 

forventes av en slik beskrivelse. 

I § 11 om beredskap bør det fremkomme at det kan være andre forhold enn bare § 6 som 

kan/må legges til grunn. Første ledd foreslås derfor slik: «Vannverkseieren skal sikre at det 

gjennomføres nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeides beredskapsplaner, blant 

annet basert på farekartleggingen og farehåndteringen etter § 6 og i samsvar med 

helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging». 

I § 14 fjernes informasjonen om at oversikt over godkjente vannbehandlingskjemikalier 

finnes på Mattilsynets internettsider. Hvordan skal vannverkseierne, Mattilsynet som 

tilsynsmyndighet og andre vite hvilke produkter som er godkjent til bruk? 

I § 16 andre ledd bør «positivlister» erstattes med «lister». 

§ 21 pkt a) kan tydeliggjøres ved å sette inn en henvisning til parametere som omfattes av 

farekartleggingen. Punktet blir da: «a) frekvensen av analysene for en parameter reduseres. 

For å kunne gjøre dette skal samtlige parametere som omfattes av farekartleggingen etter § 

6 i representative drikkevannsprøver fra en periode på 3 år være lavere enn 60 prosent av 

grenseverdien eller tiltaksgrensen for den aktuelle parameteren. Minst to prøver skal være 

analysert». 

 Den samme presiseringen bør gjøres i punkt b). 

I § 22 andre og tredje ledd skal vannverkseier «så raskt som mulig…..». Dette kan i noen 

situasjoner ta flere måneder eller år. Bør formuleringen strammes opp? 

 

Vedlegg 1, grenseverdier.  

For parametrene bly, kobber og nikkel skrives det i merknadsfeltet at: «Prøvene skal tas på 
tilfeldige tidspunkter i løpet av dagen, ved å tappe en liter vann fra tappepunkt hos 
abonnent, uten å la vannet renne først». Bruk av flertallsform gir inntrykk av at det skal tas 
flere prøveuttak hver gang det tas prøver i hht § 21. Det er ikke krav til mer enn ett 
prøveuttak den dagen det tas prøver. Formuleringen bør derfor være: «Prøven skal tas på 
et tilfeldig tidspunkt i løpet av dagen, ved å tappe en liter vann fra tappepunkt hos 
abonnent, uten å la vannet renne først». Det er for øvrig viktig at prøven er representativ 
for det vannet som brukes i løpet av dagen. Den opprinnelige setningen bør derfor fortsatt 
stå, men noe omformulert. 

Microcystin-LR skal ifølge merknadsfeltet bare analyseres dersom det kan være 
algeoppblomstring i råvannskilden. Det er imidlertid ikke noen andre parametere som kan 
bekrefte at det er eller kan være algeoppblomstring. Chlorofyll a kan være aktuell, men den 
er det jo ikke krav til. Veilederen til forskriften må derfor utdype dette nærmere. Det bør 
tydeliggjøres om det skal tas prøver av både råvann og drikkevann. 

 

Øvrige forhold som bør vurderes ved revisjon av drikkevannsforskriften 

Direktivet har en klar tydeliggjøring av at det skal foreligge tilgang til drikkevann for alle. Det 



innebærer bl.a. at drikkevann skal være tilgjengelig i det offentlige rom. Dette medfører at 
det skal være tappepunkter ute i bybildet, på flyplasser, i bygg åpen for allmenheten og 
andre relevante steder. Dette bør derfor gjenspeiles i drikkevannsforskriften. En mulighet er 
å ha et tillegg i § 1, slik at den blir: «Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse 
ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge, samt at drikkevann er allment 
tilgjengelig». 

Det bør vurderes om begrepet «Leveringssikkerhet» skal defineres i § 3. Følgende definisjon 
foreslås: «Leveringssikkerhet: Sikker leveranse av tilstrekkelige mengder vann under normale 
forhold og under kriser og katastrofer i fredstid og ved krig, herav at svikt i ethvert viktig 
element i vannforsyningen ikke slår ut store deler av vannforsyningen». 

Definisjonen av «Produsert vann pr døgn» bør endres slik at det henvises til et normaldøgn. 
Følgende definisjon foreslås: «produsert vann per døgn: den mengden drikkevann som går 
ut fra vannbehandlingsanlegget i et gjennomsnittsdøgn, eller som mottas inn på et 
distribusjonssystem som utgjør et vannforsyningssystem alene. For vannforsyningssystem 
uten vannmåler beregnes mengden produsert vann per døgn ved å multiplisere antall 
personer forsynt med 0,2 m3«. 

I vedlegg 1 bør det for Bor være en henvisning til at avsalting av sjøvann, eller i grunnvann 
med naturlig høyt innhold, vil grenseverdien overskrides. Maksimal verdi i slike tilfelle kan 
settes til 2,4 mg/l. 

I vedlegg 2 bør det antagelig for Koliforme bakterier henvises til at «For drikkevann som 
omsettes i flasker eller dunker gjelder verdien pr 250 ml etter tapping fra dunken». 

 


