


  



 

 

 



 

k) vannbehandlingskjemikalier: produkter som kommer i direkte kontakt med råvannet eller 

drikkevannet, og som tilsettes råvannet eller drikkevannet med hensikt, og etterlater stoffer i 

drikkevannet 

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et 

akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 

som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Resultatene fra råvannsprøvene etter 

§ 20 skal inngå i farekartleggingen. Resultatene av drikkevannsprøvene etter § 21 og 

overvåkningsprogrammene som er etablert i samsvar med vannforskriften § 17 og § 18 skal 

inngå der det er relevant. 

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen blir gjennomgått og 

oppdatert ved behov. Hele farekartleggingen og farehåndteringen skal uansett minst 

gjennomgås og oppdateres hvert sjette år. Ved denne oppdateringen skal parametere som er 

fjernet fra prøvetakingsplanen i samsvar med § 19 og § 21 vurderes på nytt. 



Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert samt har 

driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til 

enhver tid. Tilstrekkelig leveringssikkerhet skal vurderes med utgangspunkt i 

farekartleggingen etter § 6. 

Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av 

distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle nettverk og informasjonssystemer 

er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. 

Vannverkseieren skal sikre at det gjennomføres nødvendige beredskapsforberedelser og 

utarbeides beredskapsplaner basert på farekartleggingen og farehåndteringen etter § 6 og i 

samsvar med helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging. 

Vannverkseieren og eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det bare benyttes 

vannbehandlingskjemikalier som er godkjent av Mattilsynet etter denne forskriften, eller 

Miljødirektoratet etter biocidforskriften. Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier 

finnes på Mattilsynets internettsider. 

[…] 

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

 

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

myndighet. 



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.  

Vannforsyningssystemer som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 

m3 drikkevann, eller forsyne en eller flere sårbare abonnenter, er plangodkjenningspliktig. 

Vannverkseieren ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystemer skal  

a) søke Mattilsynet om godkjenning av etablerings- og driftsplanen. Planen skal dokumentere 

at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i denne forskriften. Vannverkseieren 

skal søke på skjema fastsatt av Mattilsynet  

b) informere berørte kommuner, slik at disse kan uttale seg om planen i samsvar med § 26  

c) påse at planen er godkjent av Mattilsynet før byggestart og  

d) registrere at vannforsyningssystemet er klart til å settes i drift. Dette skal gjøres på skjema 

fastsatt av Mattilsynet før det settes i drift.  

Ved endringer som har betydning for produksjonen og distribusjonen av tilstrekkelige 

mengder helsemessig trygt drikkevann ved plangodkjenningspliktige vannforsyningssystem, 

skal vannverkseieren følge bestemmelsene i bokstav a til d i første ledd.  

Vannforsyningssystem som er i alminnelig drift uten godkjent plan per 1. januar 2017, fritas 

fra kravene i første ledd. 

For innretninger i petroleumsvirksomheten og sjøfartøyer gjelder ikke kravet til 

plangodkjenning. 

a) antall prøver og hvor og når disse skal tas. Prøvene skal tas av råvannet og drikkevannet, 

og på steder og til tidspunkter som gjør at de er representative for hele 

vannforsyningssystemet. Prøver som analyseres for kobber, bly og nikkel skal tas fra 

tappepunkt, som angitt i vedlegg 1. Dersom vannverkseieren kan vise at konsentrasjonen 



av en gitt parameter i drikkevannet ikke endres negativt utover i distribusjonssystemet, 

kan prøvene for analyse av denne tas fra råvannet. 

Antallet analyser i prøvegruppe A og B kan reduseres, med unntak av analysene for E. coli og 

intestinale enterokokker. For å benytte denne muligheten skal farekartleggingen etter § 6 

konkludere med at det ikke utgjør noen helsefare. Da kan […]. 

Vannverkseieren skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til mottar følgende 

informasjon minst en gang per år uten å be om det: 

Ved vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal 

vannverkseieren sikre at det foreligger en oppdatert internettside med informasjon om  

a) hvilket område vannforsyningssystemet forsyner, antall abonnenter og hvilke 

vannbehandlingsmetoder som benyttes, med mindre dette er taushetsbelagte opplysninger 

b) prøvetakingsfrekvens og analyseresultater fra prøvetakingsplanen etter§ 19 

c) informasjon om hardhet, kalsium, magnesium og kalium 

d) varslene gitt etter første ledd 



e) relevant informasjon fra farekartleggingen etter § 6, med mindre dette er taushetsbelagte 

opplysninger 

f) informasjon om hvordan abonnentene kan redusere vannforbruket og unngå helsefare som 

skyldes stillestående vann 

Ved vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 000 m3 skal 

vannverkseieren sikre at internettsiden i tillegg inneholder oppdatert informasjon om 

vannforsyningssystemets 

a) energiforbruk i kilowattimer per kubikkmeter produsert drikkevann, dersom slike data 

foreligger 

b) antall kubikkmeter drikkevann som går tapt til lekkasje per år, dersom slike data foreligger  

c) eierstruktur 

d) modellsom viser beregningen av drikkevannsgebyret 

e) statistikk på abonnementsklager, og sammendrag av disse. 

Varslinger etter denne bestemmelsen skal gjøres som fastsatt av Mattilsynet. 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2023 

Forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann oppheves 1. januar  



2017.  

Forskrift 10. oktober 2003 nr. 1233 om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som 

vannforsyningssystem, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner, Buskerud 

videreføres inntil videre oppheves [dato 4 år etter datoen denne forskriften er fastsatt]. 

Bly, kobber, nikkel - Prøvene skal tas på tilfeldige tidspunkter i løpet av dagen, ved å tappe en 

liter vann fra tappepunkt hos abonnent, uten å la vannet renne først. Prøven skal tas slik at 

den gir et representativt bilde av et ukentlig gjennomsnitt for vannet som brukes. 

Lukt, smak, turbiditet – Akseptabel for abonnentene 


