
Vi ønsker å gi innspill på følgende punkter: 
 §23: 
 
 Tønsberg kommune stiller spørsmål om det er hensiktsmessig å sende informasjon om vannkvalitet mm «uten at 
abonnenten ber om det» som det står i forslaget. 
 
 Det vil være en rekke problemstillinger rettet til om når man når frem til den enkelte abonnent dersom informasjon skal 
sendes ut. Vil det forventes utsending via digital kommunikasjon for eksempel «Digipost» eller er det tilstrekkelig å få 
informasjonen via for eksempel faktura? Men faktura kommer igjen elektronisk og ikke mange leser denne. I tillegg 
opplever vi at det er en stor tillit til vannforsyningen i Norge, og det å skulle sende ut masse informasjon om 
«selvfølgeligheter» at vannet er iht drikkevannsforskriften og oversikt over alle renseparametre frykter vi vil skape 
vesentlig mer usikkerhet enn det gagner. 
 
 For de vannverk som har flere kilder og som har variabel levering fra disse over året til abonnenten vil alle parametre 
fra kildene måtte leveres og vil ytterligere forvirre abonnenten. 
 
 Det må være tilstrekkelig at den enkelte abonnent skal kunne få oppgi relevante data via en hjemmeside eller 
tilsvarende. 
 En slik informasjonsflyt er heller ikke utført innen andre kommunale tjenester som avløpshåndteringen, innsamling av 
avfall, feiing av piper etc. Det oppfattes som gammeldags og merkelig at alle abonnenter skal få slik informasjon uten å 
spørre. Det kan medføre unødvendig merarbeid og økte kostnader for å få dette til. 
 Abonnentens forbruk av drikkevann er også avhengig av hvor mange det er i husstanden. Dersom man skal tenke seg 
at dette skal sammenlignes med andre abonnenter må man sammenligne med tilsvarende antall personer i husstanden, 
og dette er ikke noe den enkelte kommune har enkel oversikt over og tilknyttet faktureringssystemet. Hvis en abonnent 
har et høyt forbruk kan det være fordi det bor mange i husstanden eller de har et svømmebasseng eller bruker vann 
mye ellers. 
 
 For energiforbruk per liter produsert drikkevann går det ikke klart frem om dette gjelder kun produksjonen i 
behandlingsanlegget eller om man skal inkludere forsyningssystemet med tilhørende trykkøkningsstasjoner, 
høydebasseng med mer. 
 
 Man skal i forskrift være forsiktig med å gå i detaljer på krav om utlevering av data når det som bes om i forskriften nok 
ikke er tenkt godt nok igjennom og kan bli forvirrende for folk. Kapittelet bør omskrives til en vesentlig mer generell tekst 
om at relevante data for drikkevannsforsyningen skal legges ut på hjemmeside og være tilgjengelig for abonnenten. Så 
kan det utarbeides retningslinjer i etterkant som mer bestemmer hva som skal og bør leveres av data. 
 
 
 
 For §6 og §22 ber vi om at det tydeliggjøres forskjellen mellom farekartlegging og risikovurdering, det kan gjerne 
þÿdefineres i §3   definisjoner. 


