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Høringssvar - Utkast til endringer i drikkevannsforskriften 
Vi viser til oversendelse fra Mattilsynet datert 10.06.2022 av foreslåtte endringer i 

drikkevannsforskriften. 

Kartverket har gjennomgått utkastet, og har ikke merknader til de konkrete endringene.  

Kartverket ber imidlertid om at Mattilsynet vurderer hvorvidt opplysningene, som innhentes og 

lagres i Mattilsynets systemer, kan gjøres kjent for det offentlige og publikum gjennom 

matrikkelen1. Vi stiller oss til disposisjon for å diskutere mulige løsninger for å innlemme 

opplysningene i matrikkelen. 

 

Publisering av opplysninger i matrikkelen 

Etter gjeldende drikkevannsforskrift § 17 skal vannverkseieren registrere opplysninger om 

vannforsyningsanlegget på skjema fastsatt av Mattilsynet. Kartverket er ikke gjort kjent med 

Mattilsynets systemer for registrering, forvaltning og publisering av disse opplysningene, men 

mener at det kan ha samfunnsmessig nytteverdi å få publisert opplysningene i matrikkelen. 

Publisering i matrikkelen skjer ved at det registreres et "varsel" på en bestemt matrikkelenhet 

om at det finnes opplysninger i et annet register, med lenke til relevant myndighet sitt nettsted. 

Matrikkelen føres av og er tilgjengelig for alle landets kommuner, og benyttes til offentlig 

saksbehandling, planlegging og administrasjon av flere statlige og kommunale aktører. Formålet 

med matrikkelen er å sikre tilgangen til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et 

ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet. I forarbeidene til 

matrikkelloven2 er det lagt særlig vekt på at matrikkelen skal sikre behovet for publisitet rundt 

eiendomsopplysninger. Publisitetshensynet gjelder både for publikum og det offentlige: 

- Kommunen har blant annet behov for drikkevannsopplysninger ved utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, samt oppfyllelse av kravene i 

folkehelselovgivningen, jf. pbl. § 27-1, fhl. § 5. Kommunen benytter matrikkelen som et 

av flere verktøy ved behandling av saker etter blant annet matrikkelloven og 

planlovgivningen. Det vil også være et naturlig verktøy å bruke når kommunen skal 

vurdere å opprette hensynssoner etter pbl. § 11-8, jf. den foreslåtte endringen i 

drikkevannsforskriften § 26. 

                                           

1 Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder blant annet informasjon om 

eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har 
ansvaret for å føre matrikkelen. Kartverket skal sørge for ordning, drift og forvaltning av matrikkelen.  

2 Ot.prp.nr.70 (2004-2005) s. 59 
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- Eieren av en eiendom får tilsendt matrikkelbrev i de tilfellene der kommunen gjør 

endringer på eiendommen3. Etter hovedregelen har også enhver rett til å få de fleste 

typer opplysninger fra matrikkelen på bestemte matrikkelenheter4. Matrikkelen er derfor 

et egnet middel for å gi eiere opplysninger om egen eiendom. For eiere og mulige 

kjøpere er det viktig å kunne se hvilke hensynssoner, farekartlegging, 

vannforsyningsanlegg, drikkevannskilder og pålegg fra Mattilsynet som gjelder for 

eiendommen, jf. forskriftens §§ 6, 12, 17, 22 og 23. Dette er faktiske opplysninger om 

en eiendom, og hører etter vårt syn hjemme i det nasjonale eiendomsregisteret. 

Etter regjeringens digitaliseringsstrategi (2019-2025) er det et mål at brukeren skal slippe å 

oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Dersom dataene kan deles, skal 

offentlig sektor gjøre dem tilgjengelige for videre bruk og utvikling av nye tjenester i 

næringslivet og i andre deler av offentlig sektor. Offentlige data skal inngå i et felles økosystem 

for nasjonal samhandling og tjenesteutvikling. Dersom vannverkets rapporteringspliktige 

opplysninger publiseres i matrikkelen vil det åpne for gevinstrealisering ved at dataene kan 

gjenbrukes i andre sammenhenger, både av privatpersoner, næringslivet og offentlige organer 

som bruker matrikkelen. 

 

Situasjonen i dag 

I Matrikkelen registreres i dag opplysninger om hvorvidt en matrikkelenhet har vannforsyning 

tilknyttet offentlig eller privat vannverk. Registreringen skjer på bygningsnivå. Opplysninger om 

grunnforurensning publiseres også i matrikkelen, med lenke til forurensningsmyndighetenes 

nettsted. 

Opplysninger om grunnvannsbrønner registreres og kartlegges av NGU (Norges Geologiske 

Undersøkelser) og publiseres på ngu.no. Enhver som iverksetter boring etter grunnvann, plikter 

å sende melding til NGU om boring, med mulighet for etterregistrering av eksisterende brønner. 

Mattilsynet registrerer de øvrige offentlige opplysninger om vannverk, vannforsyningsanlegg og 

drikkevannskilder med videre. Det er i dag ingen direkte kobling mellom Mattilsynets systemer 

og Kartverkets registre. 

 

Veien videre 

Kartverket stiller gjerne på et møte for å se nærmere på betraktningene over. På det 

nåværende tidspunktet er det etter vårt syn ikke mulig å fastslå hvorvidt det er nødvendig å 

gjøre endringer i drikkevannsforskriften for å iverksette de nevnte forslagene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

       

Kristin Bjerkestrand Eid       Henrik Monteagle Browne 

Juridisk direktør       juridisk rådgiver 

   

 

                                           

3 Matrikkelloven § 24 tredje ledd 
4 Utleveringsforskriften § 3 annet ledd 

ngu.no
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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