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Forslag til endring av forskrift om vannforsyning og drikkevann - høringssvar 
fra Sysselmesteren på Svalbard 

 
Det vises til e-post fra Mattilsynet v/Anders Bekkelund av 10. juni 2022 vedrørende ovennevnte 
høringssak (Mattilsynets referanse: 2022/115419).  
 
Sysselmesteren stod ikke oppført som høringspart, men fikk saken oversendt via Justis- og 
beredskapsdepartementet i midten av juli. Longyearbyen lokalstyre (LL) stod heller ikke på 
høringslista, og Sysselmesteren sendte derfor saken dit den 30. august. Dersom LL ber om noe mer 
tid for utarbeidelse av et ev. svar fra deres side, bør det derfor utvises forståelse for det slik vi ser 
det. 
 
I tillegg til ovennevnte mottok Sysselmesteren den 24. august i år en henvendelse fra Mattilsynet, 
Region Nord, Avd. Troms og Svalbard. Her informeres Sysselmesteren for det første om den 
pågående høringen, og videre tas bl.a. til orde for at drikkevannsforskriften må gjøres gjeldende for 
Svalbard. 
 
Sysselmesteren deler de synspunkter som er nevnt fra Mattilsynets side mv. Forskriftens formål er 
som kjent å sikre at vannforsyninger holder nærmere definerte minstekrav både i kvalitet og i 
kvantitet. Dette er forhold som selvfølgelig er like relevante og viktige på Svalbard som i resten av 
Norge. Videre vil vi vise til at det bl.a. i 2016 og i 2018 var dialog mellom ulike myndigheter 
vedrørende drikkevannsforskriftens anvendelse for Svalbard. Så vidt vi kjenner til har det ikke 
skjedd noe mer i sakens anledning i senere tid. Mattilsynets henvendelse av 24. august som nevnt, 
og rettstilstanden for øvrig, tilsier derfor etter vår mening at saken nå må tas opp igjen.  
 
Flere steder på Svalbard har en regulær og etablert vannforsyning, om enn i ulik størrelse og teknisk 
form mv. Disse stedene er særlig: Longyearbyen, Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, Hornsund, 
Hopen og Bjørnøya. I tillegg må i hvert fall Isfjord Radio nevnes, og for den del trolig også noen 
hytter og andre stasjoner til bruk i turist- eller forskningssammenheng. En fullstendig oversikt og 
nærmere beskrivelse av forholdene på de aktuelle stedene mv., må en uansett komme tilbake til i 
senere prosess, jf. mer om dette nedenfor. 
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Mattilsynet er allerede kjent med flere av de steder som er nevnt i avsnittet foran gjennom ulike 
tilsynsaktiviteter. Det vises i denne sammenheng særlig til FOR-2015-06-22-747 om 
helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen § 12. Bestemmelsen innfører matloven på Svalbard og 
tillegger også Mattilsynet tilsynsmyndighet etter loven.  
 
Svalbard er ikke nevnt i den foreliggende revisjon av drikkevannsforskriften. Forholdet til Svalbard 
må derfor uansett bli gjenstand for en egen prosess.  
 
Det fører for langt å gå inn på de ulike detaljer mv. her, men trolig bør en slik prosess starte med 
utarbeidelse av en oversikt og en beskrivelse av de aktuelle stedene på Svalbard, og da særlig med 
tanke på deres vannforsyning pr i dag. Alt fra vannkvalitet til reserveløsninger mv. vil her være 
relevante temaer ut ifra forskriftens formål mv. Når forannevnte materiale foreligger, kan en så gå 
videre inn på hvordan drikkevannsforskriften bør innføres for Svalbard som helhet.  
 
Bl.a. Sysselmesteren vil kunne bidra med informasjon i en prosess som nevnt, og også forsøke å 
besvare de spørsmål Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet måtte ha til oss i en slik sak.  
 
Sysselmesteren antar og at det vil kunne være behov for ulike tilpasninger og/eller 
overgangsordninger i et slikt regelverk for Svalbard. Men på samme måte som den øvrige 
kartlegging, må også dette ev. avdekkes og løses som del av de skisserte og øvrige foreskrevne 
prosesser.  
 
For ordens skyld nevnes at Sysselmesteren ikke har merknader til høringen slik den rent faktisk 
foreligger, og hvor da Svalbard er utelatt eller ikke omtalt overhode. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Sølvi Elvedahl  
assisterende sysselmester Henrik Rotneberg 
 juridisk rådgiver 
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