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Høringsuttalelse - Forslag til endring av forskrift om vannforsyning 
og drikkevann 
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) viser til informasjon om høringen som ble sendt til 
Oslo kommune den 13. juni 2022. Høringen gjelder forslag til endringer i forskrift om 
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 
 
VAV har fått fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune, om 
endringsforslagene som gjelder drikkevannsforskriften, etter delegert myndighet, jf. bystyrets 
vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360 og byråden for miljø og 
samferdsels vedtak av 01.08.2001. 
 
Generelt 
Vårt generelle inntrykk er at forslaget til endringer er fornuftige og til dels oppklarende. 
Mange av de foreslåtte endringene i forslaget er allerede implementert hos Oslo kommune, Vann 
og avløpsetaten. Dette gjelder bl.a. farekartlegging. Vi ser likevel at en mer spisset og detaljert 
forskrift vil kunne medføre noe merarbeid også for en stor vannverkseier som VAV. 
 
Generelle betraktninger vedrørende vann, samfunnssikkerhet og beredskap 
I høringsnotatet fra Mattilsynet er det drøftet hvorvidt norsk rett legger til rette for at tilgang på 
trygt drikkevann for alle, «access to water», og særlig for sårbare og marginaliserte grupper, 
kan bli gjennomført slik nytt EU-drikkevannsdirektiv stiller krav om. 
 
Oslo kommune har de siste årene arbeidet med krisescenarioet, bortfall eller alvorlig 
kvalitetsforringelse av vann fra Maridalsvannet eller vannbehandlingsanlegget. Gjennom dette 
arbeidet har det blitt tydeliggjort at bortfall av vann og avløp som er kritisk infrastruktur og 
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kritisk samfunnsfunksjon. Konsekvensene av et bortfall av vann vil påføre samfunnet enorme 
belastninger. 
 
På bakgrunn av dette, vil vi stille spørsmål om norsk retts ivaretagelse av drikkevannsdirektivets 
«access to water» burde vært drøftet opp imot flere regelverk, f.eks. helseberedskapsloven 
(LOV-2000-06-23-56) og sivilbeskyttelsesloven (LOV-2010-06-25-45). Helseberedskapsloven 
gjelder vannverk m.fl., og drikkevannsforskriften er hjemlet også i denne loven. Her er det et krav 
at det skal kunne leveres nok og trygt vann både i fredstid og ved katastrofer og krig. Vi antar at 
en drøfting opp mot Helseberedskapsloven og Sivilbeskyttelsesloven kunne bidratt til en 
tydeliggjøring av hvordan det i revisjonen av drikkevannsforskriften er vurdert behov for 
endringer i forskriftens bestemmelser om beredskapsplikter for vannverkseier, bl.a. § 9 og § 11, 
og bestemmelser om kommunens plikter, § 26. 
 
 
Til § 7 Internkontroll 
I henhold til ny bokstav b i andre ledd skal internkontrollen omfatte en beskrivelse av hele 
vannforsyningssystemet. Det er gitt en beskrivelse i høringsnotatet av hva dette omfatter. I 
henhold til høringsnotatet inkluderer vannforsyningssystemet vanntilsigsområde, hensynssoner, 
inntakspunkt, vannbehandling, lagring og distribusjon frem til abonnentene. Så langt vi kan se, er 
denne beskrivelsen mer omfattende enn elementene som er listet opp i definisjonen av et 
vannforsyningssystem i § 3 bokstav l. Slik vi ser det vil det være en fordel om alle elementene 
som skal inngå i internkontrollen fremgår av forskriftsteksten. Dette kan enten gjøres ved å 
utvide listen over elementer i definisjonen av vannforsyningssystem i § 3 bokstav l, eller ved å 
legge det til i § 7 andre ledd bokstav b.  
 
Det bør også fremgå av veilederen til drikkevannsforskriften hvor omfattende og detaljert 
beskrivelsen skal være. 
 
 
Til § 9 Leveringssikkerhet 
I forskriftsteksten brukes begrepet kommunelegen. En norsk kommune kan ha flere 
kommuneleger som har andre oppgaver og ansvar enn de administrative oppgavene som 
kommuneoverlegen har. Det er normalt kommuneoverlegen oppgavene i folkehelseloven § 27 
første ledd bokstav b. Vi foreslår derfor at begrepet «kommunelege» byttes ut med 
«kommuneoverlege» i lov- og forskriftstekst for å sikre at man mener riktig funksjon. 
 
 
Til § 14 Vannbehandlingskjemikalier 
Det følger av ny setning i andre ledd at vannbehandlingskjemikalier ikke skal gi utilsiktet vekst av 
mikroorganismer. Vi er usikre på hva man legger i begrepet «utilsiktet». Vi mener derfor at det er 
behov for nærmere forklaring i veilederen, om hva som menes med utilsiktet vekst av 
mikroorganismer og i hvilke situasjoner det vil kunne oppstå. 
 



I bestemmelsens tredje ledd er det henvist til vedlegg 3. Etter at det er tatt inn et nytt vedlegg 3, 
vil det riktige være vedlegg 4. 
 
 
Til § 16 Materialer 
I første ledd andre setning står det at materialer ikke skal «bidra til utilsiktet vekst av 
mikroorganismer». Se vår kommentar til § 14. 
 
Nytt andre ledd fastsetter en plikt til å bruke positivlister med materialer og produkter som er 
godkjent for bruk i kontakt med drikkevann, der det foreligger. Vi opplever at det er uklart hvem 
som skal lage positivlistene og hvordan man skal stille krav til dem. Det samme gjelder hvordan 
man skal sette krav til at de ulike listene samkjøres ved eventuelle uenigheter. Vi mener derfor at 
Mattilsynet bør sette krav til hvilke lister Mattilsynet tillater brukt i Norge 
 
Ellers mener vi at endringene som er forslått i både direktivet og drikkevannsforskriften og 
arbeidet som settes i gang med utarbeidelse av en positivliste for EU, vil være til god hjelp for 
oss som vannverkseier når det gjelder valg av materialer som kommer i kontakt med drikkevann. 
Det samme gjelder utarbeidelse av testmetoder for og verifisering av herdbare materialer på 
stedet. 
 
 
Til § 19 Prøvetakingsplan og vedlegg 1 
I henhold til ny bokstav a i første ledd skal prøver som analyseres for kobber, bly og nikkel tas 
fra tappepunkt som angitt i vedlegg 1. Her står det følgende: «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.» Slik det fremstår for oss er dette informasjon som kun er relevant for den 
enkelte abonnent. Hvordan kan prøver som tas etter denne bekrivelsen, være representativt for 
hele vannforsyningssystemet? Vi vet fra før at det er økt konsentrasjon av kobber i vann som har 
stått lenge i kobberrør. Derfor anbefaler vi abonnenter som har kobberrør, å la vannet renne litt 
før bruk. Hva ønsker man oppnå med prøvetakingen utover det vi allerede vet? Vi foreslår at 
Mattilsynet gir en nærmere forklaring på dette og hva man skal bruke resultatet til i veilederen 
til drikkevannsforskriften. I tillegg opplever vi at det vil være behov for veiledning om hvordan 
vannverkseier skal gjennomføre prøvetakingen; bl.a. hvor mange tappepunkt man skal velge og 
etter hvilke kriterier man skal velge ut tappepunktene. 
 
 
Til § 19a Analysemetoder 
I andre ledd åpnes det for bruk av alternative analysemetoder. Slik unntaket er formulert, er 
dette ikke et unntak som laboratoriene selv vil kunne benytte seg av. Det vil være svært 
krevende både økonomisk og tidsmessig å få godkjent en metode i henhold til de kravene som 
stilles her. Slik vi tolker dette, legges det til rette for at store leverandører som utvikler egne 



metoder, kan få gjort denne typen undersøkelser og verifisering som er beskrevet her. Vi kan 
ikke se at det vil kunne løfte metodeutvikling i laboratoriene i stor grad.  
 
På den annen side vil det være en fordel for laboratorier at store utviklingsmiljøer og 
leverandører kan jobbe mot å få sine metoder godkjent i henhold til de retningslinjene som 
beskrives i unntaket fra bruk av ISO-standarder. Spesielt har vi sett behovet for alternative 
analysemetoder i forbindelse med pandemien, hvor det har vært mangel på enkelte råvarer, som 
i neste omgang har gjort at det har vært vanskelig å få tak i forbruksmateriale til enkelte 
analyser. Vi antar at åpningen for bruk av alternative analysemetoder, vil gjøre hele markedet for 
analyser på mikrobiologi større, og at det blir mulig å støtte seg på flere ulike prinsipper.  
 
 
Til § 23 Opplysningsplikt til abonnentene 
Forslaget innebærer økt opplysningsplikt for vannverkseier. Mange av punktene i § 23 opplyser 
vi allerede om, og de aller fleste har vi tilgjengelig (bl.a. i fagrapporten). Vi antar likevel at det vil 
medføre en del arbeid for å gjøre informasjonen som er listet opp i femte ledd publiserbar og 
forståelig. 
 
Etter endringen i andre ledd skal vannverkseieren sikre at abonnentene mottar informasjon minst 
en gang i året uten at de ber om det. Dette er informasjon som i stor grad fremgår av 
abonnentens faktura eller kommunens internettside i dag. Videre har Vann- og avløpsetaten 
SMS-varsling til abonnenter i forbindelse med vannavslag og endringer i vannkvaliteten, f.eks. 
brunt vann. SMSen har en lenke til kommunes nettsider, hvor abonnenten finner oppdaterte 
opplysninger og råd. 
 
Det står ikke noe i høringsnotatet om hvordan vannverkseieren skal gå frem for å sikre at 
abonnentene mottar opplysningene som er listet opp i andre ledd. Siden informasjon om 
vannverkseierens internettside er presisert i bokstav d, kan det tyde på informasjonen som er 
omtalt i bokstavene a – c, må formidles direkte til abonnenten per brev, e-post, SMS eller i et 
informasjonsskriv som vedlegges fakturaen. Vi ber derfor om at det gis en nærmere redegjørelse 
i veilederen til drikkevannsforskriften om hvordan informasjonen skal formidles, herunder om det 
skal skje samlet eller om informasjonene i punktene a-d kan formidles på ulike tidspunkt. 
 
Bakgrunnen for endringene i bestemmelsen er at informasjon om drikkevannet er viktig for at 
abonnentene skal kunne stille krav om at det leveres nok og trygt drikkevann (s. 2 i 
høringsnotatet). Slik vi ser det er tilgangen på trygt drikkevann også avhengig av at abonnentene 
oppfyller plikter som er lagt til dem i drikkevannsforskriften. Som eksempel kan nevnes § 4 
andre ledd om at abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med 
kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i 
distribusjonssystemet blir forurenset. Flere av tiltakene som nevnes i veiledningen til 
byggteksnisk forskrift vil også beskytte drikkevannet i enkeltvannforsyning eller det interne 



fordelingsnettet. Et annet eksempel er § 22 annet ledd der man foreslår å presisere at eieren av 
enkeltvannforsyningen eller det interne fordelingsnettet er ansvarlig for å utføre nødvendige 
tiltak når avvikene fra kravene i § 5 første ledd skyldes forhold i enkeltvannforsyning eller 
internt fordelingsnett. Vi opplever at svært få abonnenter er kjent med sine plikter etter 
drikkevannsforskriften. Derfor vil vi foreslå at det inntas et nytt punkt g i fjerde ledd som 
omhandler informasjon om hvilke bestemmelser i drikkevannsforskriften abonnentene bør kjenne 
til, hva de innebærer for dem og hvorfor det er viktig at de blir fulgt. Siden dette er generell 
informasjon som vil være lik for alle vannverkseierne, vil det være en fordel om de kan vise til en 
lenke på Mattilsynets nettside. Det vil også tydeliggjøre at dette er lovkrav og ikke krav som 
vannverkseieren stiller. 
 
 
Til § 24 Opplysningsplikt til Mattilsynet 
Når en hendelse skjer er det viktig at informasjon raskt når kommuneoverlegen også. En lavere 
terskel til at kommuneoverlegen får opplysninger fra vannverkseiere, vil kunne bidra til at 
kommunen får bedre oversikt og er i stand til å handle raskt om nødvendig. Kommuneoverlegen 
ønsker å bli informert og varslet ved mistanke om avvik fra kravene i § 5, første ledd eller ved 
overskridelser av tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan utgjøre en helsefare. Opplysninger om 
tiltak og råd er også viktig for kommuneoverlegen å få kjennskap til, og vil kunne få betydning for 
kommuneoverlegens videre håndtering og oppfølging av vannverkseier og 
vannforsyningssystemet. Selv om mange kommuner allerede har gode rutiner for varsling av 
kommuneoverlegen, vil det være en fordel å forskriftsfeste en opplysningsplikt til 
kommuneoverlegen, på samme måte som opplysningsplikten til Mattilsynet. Vi forslår derfor at § 
24 utvides til også å gjelde opplysningsplikt til kommuneoverlegen. Det vil innebære at 
overskriften endres til «§ 24 Opplysningsplikt til Mattilsynet og kommuneoverlegen». Videre 
erstattes begrepet «Mattilsynet» i forskriftsteksten i denne bestemmelsen med «Mattilsynet og 
kommuneoverlegen». 
 
 
Til § 26 Kommunens plikter 
Vi slutter oss til forslaget i forskriften om at bruk av hensynssoner skal vurderes for ivaretakelse 
av drikkevannshensyn i kommuneplan og reguleringsplaner. Det er positivt at forslaget til ny 
drikkevannsforskrift anbefaler at det innføres hensynssoner etter plan- og bygningsloven, og at 
ansvaret for dette også er lagt på kommunen, og ikke bare vannverkseier. Vi har derfor ingen 
ytterligere merknader til selve forskriftsendringen, men har spørsmål til oppfølgingen av 
forskriften.   
  
For Oslo er det per i dag lite aktuelt med nye reguleringsplaner i nedbørfeltene for drikkevann. 
Det er derfor kommuneplanen som vil være vårt viktigste verktøy. Plan- og bygningsloven gir 
rammer for bestemmelser som kan knyttes til hensynssoner i kommuneplanen. Vi er usikre på om 
disse rammene gir mulighet for en tilfredsstillende ivaretakelse av drikkevannskildene. Vi vil 



derfor be om at det blir gitt veiledning om hvilke bestemmelser som kan knyttes til 
hensynssonene på kommuneplannivå. Det gjelder både innhold i bestemmelsene, mulighet for 
håndheving av dem, og eventuelt hvordan andre lovregler kan supplere hensynssonene for å 
bidra til nødvendig sikring.  
 
 
Til § 27 Fylkeskommunens plikter 
Det er positivt at forskrifts-forslaget understreker fylkeskommunens plikt til å samordne i 
helhetlige løsninger for drikkevannsforsyningen. Dette er i tråd med Vann- og avløpsetatens 
hovedplans mål 6: «Vi er i mål når det regionale samarbeidet styrker vannforsyningen og bidrar 
til et godt vannmiljø» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Anna Maria Aursund Jan Tobiassen 

direktør Avdelingsdirektør 
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