
§14. Vannbehandlingskjemikalier 
 Hias IKS mener det er uheldig at det er mer enn en godkjennende myndighet på kjemikalieområdet. 
 §18. Plangodkjenning, bokstav d 
 Hias IKS ønsker at det utarbeides tydelig veiledning omkring hvilke endringer (midliertidige/permanente) i 
distribusjonssystemet som krever søknad om plangodkjenning. 
 §20. Minstekrav til råvannsprøver 
 Hias IKS er noe bekymret for at enkelte vannverkseiere vil dokumentere en farekartlegging der man ikke får tilstrekkelig 
antall råvannsprøver og analyser til å få en tilstrekkelig oversikt over en mulig negativ utvikling av deres råvannskvalitet. 
Frekvensen av råvannsprøver er allerede så begrenset at mulighet for å begrense ytterligere synes man fremstår som 
uheldig i tilfeller der man benytter overflatevann, elver eller bekker. 
 §23. Opplysningsplikt til abonnentene 
 Hias IKS registrerer at disse kravene, i høy grad, er forankret i EU-direktivet, men mener allikevel at det er en krevende 
spagat å vurdere om noe er «taushetsbelagt», og derfor ikke bør publiseres offentlig. Dette gjelder spesielt opp mot 
farekartlegging og risikovurderinger. 
 
 I tillegg mener Hias IKS at mer av informasjonen kunne vært håndtert på forespørsel-basis eller ved årlig 
oppsummering i rapportering eller på hjemmeside. 
 §24. Opplysningsplikt til Mattilsynet , 3. avsnitt 
 Hias mener dette avsnittet bør omskrives for å tydeliggjøre hvem den omfatter. Det er ikke intuitivt hva som menes med 
«NIS-loven». 
 
 
 Vedlegg 2 
 Kommentar til tiltaksgrense for turbiditet ved filtrering av overflatevann: 
 Kravet om 0,3 NTU i 95 % av tiden ved filtrering av overflatevann virker litt for generelt for norske forhold. Det er en 
vesentlig forskjell på anlegg som bare filtrerer og anlegg som har koagulering + filtrering. 
 
 For rene filtreringsanlegg, eksempelvis marmorfiltre, kan det være utfordrende å komme ned i 0,3 NTU dersom det er 
litt partikler/turbiditet i råvannet. 
 Dette vil kunne være anlegg med lave fargetall/TOC-innhold, hvor etterfølgende desinfeksjon fungerer rimelig greit selv 
om det er igjen noen partikler. 
 
 For anlegg som benytter koagulering og filtrering, slik som det nye vannbehandlingsanlegget til Hias, synes en grense 
på 0,3 NTU og ikke være streng nok. Ved dimensjonering av det nye vannbehandlingsanlegget til Hias ble Norsk Vanns 
veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA) lagt til grunn. (Rapport nr 209). For å oppnå den hygieniske 
barriereeffekten filteranlegget er dimensjonert skal turbiditeten ut fra filteret være lavere enn 0,1 FTU og Hias drifter 
anlegget ut i fra dette. 
 Det vil være mest riktig med et differensiert krav til turbiditet i forhold til hvilken barriereeffekt som er lagt til grunn ved 
design/dimensjonering av anlegget. 


