
Vi mener generelt at det er gjort mange nyttige endringer og presiseringer i teksten, som gjør det lettere å forstå 
kravene. 
 Vi vil påpeke følgende; 
 Til vedlegg 1: 
 
 Turbiditet. Hvordan skal "akseptabel for abonnentene" vurderes ? Det bør beskrives i veilederen. 
 Til Vedlegg2: 
 Kimtall. Denne parameteren skaper mye trøbbel i nettkontroller. Sjelden at vi klarer å finne årsaken til forhøyet kimtall. 
Omprøver viser ofte normale verdier. Dette er ressurskrevende å følge opp med prøvetaking, analysering og 
administrasjon. Fint, at tiltaksverdien fjernes, men hva betyr "unormal endring"? Dette bør beskrives nærmere i 
veilederen. 
 
 Til definisjoner: 
 Definisjoner av "sårbar abonnent: abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige 
konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann" 
 Hva menes med "andre alvorlige konsekvenser"? -er det annen helsemessig art? eller betyr det også økonomiske 
konsekvenser? Kan det tydeliggjøres? 
 
 
 Til 
 § 15 om legionella: 
 
 Fint å få denne presiseringen med at legionella hører inn under miljørettet helsevern/Folkehelseloven. 
 
 
 Til 
 §9 leveringssikkerhet: 
 Ved vannavslag i områder med stall og hester har vi flere ganger fått spørsmål om levering av nødvann til husdyrene. 
 I §9 står det av Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og 
personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet. 
 Gjelder det også abonnentens husdyr ? (f.eks. større stall med mange kyr eller hester ) 
 
 Iht Dyrevelferdsloven § 24 
 tilsyn og stell. Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at: 
 
þÿ a.fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd & 
 I § 1.Formål står det ; 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. 
 Her står ikke husdyr nevnt.Vil det si at det er abonnentens ansvar å sørge for eget nødvann til sine husdyr (f.eks privat 
brønn/bekk)? 
 Er det behov for presisering av dette? 


