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Uttalelse uten merknad til høring av utkast til endringer i 
drikkevannsforskriften  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 10. juni 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven). 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Drikkevannsforskriften skal revideres som en følge av nytt drikkevannsdirektiv i EU. 
Oppbyggingen av gjeldende drikkevannsforskrift er foreslått videreført, med 
farekartlegging og farehåndtering som viktige utgangspunkt for mye av arbeidet ved 
vannforsyningssystemet.  
 
Det er foreslått flere endringer, blant annet knyttet til den risikobaserte tilnærmingen, 
økt opplysningsplikt til abonnentene, økt vektlegging av hensynssoner, bedre IKT-
sikkerhet, mulighet for alternative analysemetoder og nye grenseverdier.  
 
Uttalelse uten merknad fra DMF 
DMF har vurdert om de foreslåtte endringene berører noen av 
våre fagområder. DMF kan ikke se at de foreslåtte endringene kommer i konflikt med 
utnyttelse av mineralske ressurser. Vi har dermed ingen merknader til høring av 
endring av drikkevannsforskriften. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Øyvind Wormdal Selboe 
Seksjonsleder rådgiver 
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