
14. september 2022 

Innspill fra Folkehelseinstituttet: Svar på høring om revidert 

Drikkevannsforskrift 

§ 3. Definisjoner 

Kun en liten detalj, i siste setning står det: Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann som 

definert i næringsmiddelhygieneforskriften. Ser at dette ikke er endret siden forrige 

drikkevannsforskrift, men her burde det etter vår mening stå rent ferskvann og ikke rent vann, siden 

det videre står rent sjøvann. Ellers mener vi at de nye formuleringene som er tatt inn i 

forskriftsutkastet er gode og forklarende. 

§ 11. Beredskap 

Det som står under denne paragrafen er bra, men vi vil foreslå at det innføres en setning om at 

vannverkene skal gjennomføre årlige beredskapsøvelser. 

§ 14. Vannbehandlingskjemikalier 

Det står at «Søknaden skal minst inneholde den dokumentasjonen som er beskrevet i vedlegg 3.», 

men det skal vel stå Vedlegg 4, siden Watch list er Vedlegg 3. 

Foreslår tilføyd det som er skrevet i fet skrift: «Vannbehandlingskjemikalier kan bare godkjennes 

dersom bruken ikke medfører tilførsel av eller dannelse av helsefarlige mengder av stoffer i 

drikkevannet». 

«Vannbehandlingskjemikalier som er biocider, skal godkjennes i samsvar med biocidforskriften. 

Produsenter og importører skal følge kravene i tredje ledd når Mattilsynet er godkjennende 

myndighet.» Godkjenning etter biocidforskriften skal gjøres av Miljødirektoratet, så dette bør klart 

fremgå i teksten. 

§ 15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett 

«Vannverkseier skal utarbeide en plan for kartlegging av lekkasjegrad og reduksjon av vannlekkasje 

fra distribusjonssystemet ved bruk av infrastruktur lekkasjeindeks (ILI) eller annen egnet metode. 

Resultatet av kartleggingen skal rapporteres som beskrevet i § 25 innen 15. februar 2025, og deretter 

årlig.» FHI støtter tilnærmingen for å redusere lekkasjer. Det er viktig å få en bedre oversikt over 

lekkasjegraden ved våre vannforsyningssystemer, og på basis av dette utarbeide en plan for hvordan 

man skal få redusert lekkasjeandelen, i tråd med de nasjonale målene som er satt under Protokoll for 

vann og helse. 

Legionella som ny parameter: FHI støtter at legionella som parameter inkluderes i forskrift for 

miljørettet helsevern, og ikke revidert drikkevannsforskrift.   

§ 19a. Analysemetoder  

Innholdet oppfattes som viktig og nyttig informasjon til vannverkene. 

Under § 21. Minstekrav til drikkevannsprøver 

Det er lagt inn et avsnitt med informasjon/krav til vannverkseier om å vurdere om det er behov for å 

analysere for ytterligere parametere, utover minstekravet: «Basert på funn i farekartleggingen etter 

§ 6, skal vannverkseieren vurdere om drikkevannsprøvene må analyseres for andre nødvendige 



parametere, inkludert observasjonslisten i vedlegg 3.». Dette slutter vi oss til, da det hjelper til at 

vannverkseier får et nærmere forhold til sine analysedata og risiko knyttet til eget 

vannforsyningssystem.  

§23 Opplysningsplikt til abonnentene  

Det er veldig positivt at slike krav om opplysningsplikt er lagt til i forskriften. Vi har fått flere 

henvendelser til FHI om mangel på slik informasjon om kvaliteten på drikkevannet fra folk. 

 

§ 25 Rapportering 

Det står: «Ved vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal 

vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 

21 prøvetakingsplanen i § 19. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er 

nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres 

på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år». Her fremgår det ikke eksplisitt 

hvem vannverkseieren skal rapportere til, da det kun står at det skal benyttes skjema fastsatt av 

Mattilsynet. Dette bør etter vår oppfatning poengteres, slik at det ikke er tvil. 

 

§ 26 Kommunens plikter 

Vi mener de foreslåtte tilføyelser om kommunens plikter er viktige og nødvendige for å sikre 

tilfredsstillende beskyttelse av vannverkenes drikkevannskilder. 

Vedlegg 1. Grenseverdier 

Vedrørende PFAS i drikkevann er det foreslått en grenseverdi på 0,1 µg/l for (100 ng/l) summen av 

nærmere angitte PFASer (20 PFASer). På oppdrag fra Mattilsynet har vi nylig gjort en vurdering av 

PFAS i drikkevann, og vi henviser til vår vurdering datert 29.06.2022. I vurderingen svarte vi på om 

grenseverdien for sum 20 PFAS på 0,1 µg/l vil være helsemessig trygg, og hvis ikke, hvilken verdi som 

kunne være riktigere for at den skulle være helsemessig trygg. I vårt svar oppgir vi at en grenseverdi 

for sum 4 PFAS (summen av PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS) i størrelsesorden 2 ng/L (0,002 µg/L) basert 

på UB (upper bound) vil være forenlig med helsemessig trygg eksponering, når EFSAs tålegrense på 

4,4 ng/kg kroppsvekt per uke for sum 4 PFAS legges til grunn. Videre beskrev vi at siden den 

foreslåtte grenseverdien for 20 PFAS på 0,1 µg/l dekker 16 andre PFAS, vil en slik grenseverdi også 

være nyttig som et tillegg, forutsatt at det settes en langt lavere grenseverdi for sum 4 PFAS.  

 
Basert på UB (upper bound) hadde rentvann fra alle lokaliteter i Norsk Vanns undersøkelse, med 

unntak av Vannsjø, lavere konsentrasjoner av sum 20 PFAS enn 4 ng/L. Målingene i Vannsjø var 

mellom 4 og 15 ng/L. Det er viktig å huske at når konsentrasjonene er basert på UB og de aktuelle 

LOQ vil sum 20 PFAS være 2,4 ng/L dersom ingen PFAS er detektert over LOQ.  

«For å minimere forskjellen mellom LB (lower bound) og UB (upper bound) og derved usikkerheten i 

hvilke konsentrasjoner av PFAS drikkevannet inneholder, bør det stilles krav til hva LOQ maksimalt 

kan være.»  

 
Konklusjonen på vår vurdering for Mattilsynet gjengis her:  

«5. Oppsummering • En grenseverdi for sum 4 PFAS i størrelsesorden 2 ng/L basert på UB (upper 

bound) vil være forenlig med helsemessig trygg eksponering, når EFSAs tålegrense for sum 4 PFAS 



legges til grunn. • I undersøkelsen fra Norsk Vann hadde alle vannverkene, med unntak av Vansjø, 

UB-verdier under 2 ng/L for rentvannsprøvene. For rentvann var det kun én dagsprøve fra Vansjø som 

overskred 2 ng/L. • Siden den foreslåtte grenseverdien for 20 PFAS på 100 ng/L dekker 16 andre PFAS, 

vil en slik grenseverdi også være nyttig som et tillegg til en grenseverdi for sum 4 PFAS, forutsatt at 

det settes en langt lavere grenseverdi for sum 4 PFAS. • I undersøkelsen fra Norsk Vann hadde 

rentvann fra alle lokaliteter, med unntak av Vannsjø, lavere UB-verdier av sum 20 PFAS enn 4 ng/L. 

Målingene i Vansjø var mellom 4 og 15 ng/L. • For å minimere forskjellen mellom LB (lower bound) og 

UB og derved usikkerheten i hvilke konsentrasjoner av PFAS drikkevannet inneholder, bør det stilles 

krav til hva LOQ maksimalt kan være.»  

Uran har kommet inn som parameter som skal analyseres (ikke noen begrensninger/alternativer satt 

inn i kommentarfeltet). Her mener vi det burde vært satt inn at dette kun gjelder for 

grunnvannsbrønner i fjell og kun der de geologiske forholdene tilsier at forhøyede verdier av uran 

kan forekomme. En undersøkelse utført i en masteroppgave fra NMBU, med prøver fra ca 200 

grunnvannsbrønner, fra vannverk fordelt over hele landet, dokumenterte at kun 3 brønner overskred 

en grenseverdi på 30, mens den høyest målte verdien var 86 ug/l (ref: MSc Thesis Bita Joudi.pdf ).  

Grenseverdien for Turbiditet er satt til 0,3 NTU dersom filtrering inngår i behandlingsprosessen. Vi 

mener denne verdien er for høy og at vannet fra et godt drevet fellingsanlegg, som en 

driftsparameter, bør ligge på < 0,2 NTU. Henviser til vår hjemmeside der dette er vurdert:  

«Som grunnlag for godkjenning av vannverk bør det tilstrebes en lavest mulig verdi. 

Dybdefiltrering (filtrering gjennom sand, antrasitt e.l.) fjerner større partikler som skyldes 

alger, jern, kalk, plantemateriale, elvegrums osv. Leirpartikler fjernes ikke ved dybdefiltrering, 

men kan fjernes ved kjemisk felling e.l. Ved bruk av koagulering i 

vannbehandlingsprosessen, anbefales det at turbiditeten ligger under 0,2 NTU i utløpsvannet 

fra hvert enkelt filter. Turbiditet er en indikatorparameter for om koagulering og filtrering 

foregår under tilstrekkelig kontroll, og indikerer om prosessen utgjør en hygienisk barriere i 

vannbehandlingsanlegget.» 

Undersøkelser har også vist at en turbiditet på < 0.2 NTU fra kjemiske fellingsanlegg er en god 

parameter for å sikre at fellingsbetingelsene er optimale og at prosessen fungerer som en hygienisk 

barriere. For enklere filtreringsprosesser kan den angitte verdien på 0,3 NTU muligens benyttes, 

siden de ikke vil bli regnet som en hygienisk barriere, men turbiditet på dette nivået kan redusere 

desinfeksjonseffekten noe, så dette må i så fall vurderes nøye.  

Vedlegg 2. Tiltaksgrenser 

Somatiske kolifager er innført med en tiltaksgrense på 50 PFU/100ml, og skal analyseres for i 

råvannet. Dersom det påvises forekomst over tiltaksgrensen skal somatiske kolifager også analyseres 

for i drikkevannet, for å sikre at vannbehandlingen har tilstrekkelig barrierehøyde overfor virus. Det 

har vært kjent lenge at de indikatorbakteriene som benyttes i dag har begrenset indikatorverdi for 

virus, da flere patogene virus er kjent å overleve bedre i vann enn indikatorbakteriene og at enkelte 

virus også er mer tolerante overfor desinfeksjonsmidler enn bakterier. Det er derfor positivt at denne 

parameteren nå inkluderes i Drikkevannsforskriften. 
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