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Høringssvar til forslag om endring av drikkevannsforskriften                   
Vestfold Vann IKS 

Vestfold Vann har vurdert forslag til endringer i drikkevannsforskriften og har følgende innspill: 
 
De språklige endringene i høringsforslaget oppfattes å bidra til å klargjøre bestemmelsene i 
forskriften. Vi anser videre at EUs drikkevannsdirektiv har en vesentlig påvirkning på revidert forskrift. 
Enkelte formuleringer i den forbindelse kan med fordel vurderes nærmere ut fra norske forhold og 
justeres slik at de blir mer gjenkjennelige og relevante.  
 
§ 3 Definisjoner 
b) Presiseringen av at ubehandlet overflatevann ikke er drikkevann bør ikke svekke forskriftens §4 
som grunnlag for opprettelse og håndhevelse av hensynsonebestemmelser ved behandling av 
søknader om tiltak/aktiviteter. Det bør understrekes at ubehandlet overflatevann fra råvannskilder er 
en del av vannforsyningssystemet. 
k) Definisjonen av vannbehandlingskjemikalier hvor ordet «produkter som kommer i direkte kontakt 
med råvannet eller drikkevannet» kan oppfattes som alle materialer som er i kontakt med 
drikkevannet. Dersom dette kun er ment å omfatte vannbehandlingskjemikalier anbefales at ordet 
«produkter som kommer i direkte kontakt med råvannet eller drikkevannet» erstattes med 
«kjemikalier som kommer i direkte kontakt med råvannet eller drikkevannet».  
 
§ 15  
Vestfold Vann ser svært positivt på de nye bestemmelsene i § 15. Vestfold Vann mener at krav til 
vanntap bør konkretiseres og følges opp. Vi ser at dette ikke gjøres i denne omgang, men håper at 
dette tas inn ved neste revisjon av forskriften. 
 
§16  
Det bør utarbeides en godkjenningsordning for alle materialer og produkter som er i kontakt med 
drikkevannet, ikke bare for enkelte produkter / materialer. 
 
§19 a. analysemetoder  
Vedrørende krav om at «laboratorier skal være akkreditert etter EN ISO/IEC 17025 for de aktuelle 
analysene med unntak av lukt og smak» i § 19a, som vi anser å være overordnet bestemmelse for 
analyser i vedlegg 1 og 2: Vi tror dette ikke vil være mulig å etterleve i praksis, eksempelvis for 
analyse av microcystin og somatiske kolifager. Dersom krav til akkreditert laboratorium for enkelte 
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analyser ikke er realistisk, bør det åpnes for unntak. Et generelt krav om akkreditert laboratorium 
uten unntak, vil føre til en unødvendig kostnadsøkning.  
 
Videre oppfatter vi at krav ved å benytte annen metode angitt i § 19a punkt a) til e) også er 
omstendelige. Vi oppfordrer til en nærmere gjennomgang av disse punktene med aktuelle 
laboratorier samt Mattilsynet for å få avklart hvilke krav som er hensiktsmessig å fastsette. 
Ideelt sett bør drikkevannsforskriften utarbeides slik at det er realistisk for laboratoriene å utarbeide 
samsvarserklæringer for utførte analyser i henhold til drikkevannsforskriften. Formelle krav til 
akkreditering der dette ikke er formålstjenlig, bør ikke stilles. 
 
§ 20 
Vestfold Vann av den oppfatning at henvisningen til vannforskriften bør strykes under beskrivelsen 
knyttet til råvannsprøver. Vannforskriften vil i praksis være relevant å forholde seg til i forbindelse 
med overvåkning av vannkilder, noe som er et separat arbeid knyttet til kildeovervåkning og som 
inngår som et beslutningsunderlag ved farekartleggingen §6.  
Råvannsprøver benyttes aktivt i forbindelse med vannbehandlingen og styres derfor av behovene 
etter drikkevannsforskriften og ikke vannforskriften. Det synes i denne sammenheng å være lite 
praktisk å lage nye koblinger mellom ulike direktiver og vi foreslår derfor å slette «samt en eller flere 
parametere i vannforskriften vedlegg VIII bokstav A og D». 
 
§23 
Vestfold Vann regner med at det i dagens samfunn bør være tilstrekkelig å legge ut informasjon om 
vannkvalitet mm. på egnede hjemmesider. Formuleringen «uten av abonnentene ber om det» 
anbefales strøket. 
 
Vestfold Vann er av den oppfatning at der det finnes system og metodikk for rapportering utarbeidet 
for de norske vannverkene, bør det vurderes i hvilken grad det kan være hensiktsmessig å anvende 
dette som erstatning for EU-direktivets krav til opplysningsplikt for abonnentene. Det oppfattes litt 
underlig å skulle rapportere på kWh/m3 for å gi uttrykk for et klimafotavtrykk, når Bedre Vann har 
utarbeidet moduler som i større grad dekker klimafotavtrykket for hele prosessen ved 
vannleveransen.  
 
Videre oppfattes det noe fremmed å skulle «reklamere» for abonnementsklager. Klager knyttet til 
vannforsyningen registreres i postjournal. For offentlige vannverk skal denne formidles etter 
lovpålagte regler, og vi mener at dette bør være tilstrekkelig. Vi bemerker også at 
abonnementsklager ikke nødvendigvis reflekterer avvik i vannforsyningen (viser her til første avsnitt i 
vår kommentar til Vedlegg 1, 2 og 3). I denne sammenheng vil det være mer formålstjenlig at 
vannverkseier vurderer og spesifiserer forbedringsområder ut fra status for vannleveransen. 
 
§27  
Nytt ledd «Fylkeskommunen skal være pådriver for å samordne helhetlige løsninger for 
drikkevannsforsyningen, i samsvar med folkehelseloven §20.», må etter Vestfold Vanns oppfatning 
erstattes med «Kommunen skal være pådriver for å samordne helhetlige løsninger for 
drikkevannsforsyningen, i samsvar med folkehelseloven §20.» og flyttes til §26. Det er et kommunalt 
ansvar å sikre en god vannforsyning samt arbeide for helhetlige løsninger for drikkevannsforsyningen. 
Det betraktes derfor ikke som hensiktsmessig å legge dette ansvaret til Fylkeskommunen. Det vil 



   

Vestfold Vann IKS  3 av 3 

 Vår dato Vår referanse 

 06.09.2022 22/00010-10 
 
være en utfordring å bygge opp en slik kompetanse i ytterligere et nytt miljø i bransjen, som allerede 
sliter med å skaffe tilstrekkelige personalressurser for fremtidens utfordringer. 
 
Dersom intensjonen med nytt ledd i § 27 er å styrke fylkeskommunenes ansvar for å sikre 
ivaretakelse av drikkevannskildene og vannressursene i regional plansammenheng, er Vestfold Vann 
positiv til dette. Ordlyd i nytt ledd bør i så tilfelle justeres og presiseres slik at dette ivaretas. 
 
Vedlegg 1, 2 og 3 
Det registreres ulik ordlyd for Farge og Turbiditet i Vedlegg 1 og 2. Vestfold Vann anbefaler at 
ordlyden «Akseptabel for abonnentene» for Farge og turbiditet i vedlegg 1 erstattes med ordlyden i 
vedlegg 2 «Ingen unormal endring». Videre ønsker Vestfold Vann at anbefalingen fra Mattilsynet i 
merknadsrubrikken ikke slettes for disse parameterne i Vedlegg 1. Vestfold Vann opplever at det er 
svært ulike krav hos ulike abonnenter. Vi mener det ikke er formålstjenlig å legge til rette for en 
diskusjon hvor spesielt krevende abonnenter skal definere krav til vannkvaliteten som kan utløse 
svært store investeringer i vannbehandlingen. Anbefalte verdier fra Mattilsynet spesielt for Farge, 
Turbiditet bør derfor ikke strykes, men videreføres slik de har stått. Det er også ønske om at 
anbefalte verdier for TOC legges til i oversikten. 
 
Siste rad i vedlegg 2 «turbiditet ved filtrering av overflatevann» oppfattes å være et krav til 
driftsoppfølging ved bl.a. bruk av onlinemåling. Vestfold Vann har ikke noe imot at det stilles krav til 
driftsoppfølging, men det bør i så tilfelle organiseres i en egen tabell og ikke sammenblandes med 
analysekravene som ivaretas av akkreditert laboratorium. 
 
Videre er det litt uklart hvordan grenseverdien for kloritt og klorat skal forstås, da det oppgis 
alternativ grenseverdi i merknadsrubrikken. Det er ønskelig med en klargjøring rundt dette. 
For kobber, nikkel og bly anbefaler vi en gjennomgang av beskrivelsen i merknaden for å tydeliggjøre 
hvordan denne prøvetakningen skal utføres. Det ble usikkerhet knyttet til forståelse av formuleringen 
ved vår gjennomgang.   
 
 
Med hilsen  
for Vestfold Vann IKS 
 
 
Tanja Breyholtz 
Daglig leder 
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