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Svar på høring - forslag til endring av forskrift for 

vannforsyning og drikkevann 
 

 

 

Det vises til høring av forslag til endring av forskrift for vannforsyning og drikkevann med 

høringsfrist 15.09.2022. Miljødirektoratet har følgende kommentarer til høringen. 

 

 

Vannbehandlingskjemikalier som er biocider (kommentar til § 14) 

For vannbehandlingskjemikalier som er biocider er situasjonen komplisert, og Miljødirektoratet 

mener det er behov for ytterligere klargjøring i § 14 i forslaget til ny drikkevannsforskrift.  

 

Vannbehandlingskjemikalier som er biocider har vært Mattilsynets ansvar gjennom 

drikkevannsforskriften, men etter at biocidregelverket trådte i kraft skal disse kjemikaliene 

reguleres av biocidforskriften. På sikt vil alle vannbehandlingskjemikalier som er biocider bli 

godkjenningsvurdert av Miljødirektoratet som biocidprodukter.  

 

I en overgangsperiode vil det variere med aktivstoff/produkt om det er Mattilsynet eller 

Miljødirektoratet som er godkjennende myndighet. En godkjenning etter drikkevannsforskriften 

vil gjelde fram til produktene er ferdig vurdert og eventuelt godkjent av Miljødirektoratet som 

biocider.  

 

Miljødirektoratet mener at det ikke fremgår klart av drikkevannsforskriftens § 14 fjerde ledd når 

Mattilsynet og Miljødirektoratet er godkjennende myndighet. Vi foreslår derfor følgende tekst 

som nytt fjerde ledd:  

 

"Produsenter og importører av vannbehandlingskjemikalier som er biocider skal søke Mattilsynet 

om godkjenning i en overgangsperiode. I slike tilfeller gjelder tredje ledd tilsvarende. I tillegg må 

kravene gitt i biocidregelverkets overgangsbestemmelser være innfridd. Overgangsperioden 

varer inntil søknad om godkjenning som biocid etter biocidforskriften er ferdig behandlet av 

Miljødirektoratet." 
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Forholdet til vannforskriften 

Norge har gjennom vannforskriften sluttet seg til EUs vanndirektiv. Vanndirektivet er innlemmet i 

EØS-avtalen og Norges etterlevelse av direktivet følges opp av EFTAS overvåkingsorgan, ESA. 

Vannforskriften er en rammeforskrift for sektorregelverk av betydning for miljøtilstanden i 

vannforekomstene. Sentralt i vanndirektivet og vannforskriften er miljømål for elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann.  Jamfør § 4 i vannforskriften skal alt overflatevann beskyttes mot 

forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 

økologisk og kjemisk tilstand. 

 

I følge § 17 i vannforskriften, om vann som brukes til uttak av drikkevann i vannforskriften, skal 

alle vannforekomster som brukes til uttak av drikkevann og hvor uttaket er mer enn 10 m3 vann 

per dag i gjennomsnitt eller forsyner flere enn 50 personer, identifiseres og registreres i register 

for beskytta områder i samsvar med vedlegg IV. Dette gjelder også vannforekomster som er 

planlagt for slik bruk i fremtiden. Register for beskytta områder med geografisk avgrensing av 

drikkevannskilder er tilgjengelig for innsyn i fagsystemet Vann-Nett (vann-nett.no). 

 

Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder i registeret skal ifølge § 17 oppfylle 

miljømålene i § 4–§ 7 om minst god økologisk og kjemisk tilstand og kravene til råvann for 

drikkevann i annet regelverk, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann 

reduseres. For å etterleve kravene i vannforskriften vil det derfor være sentralt å ha fokus på 

beskyttelse av vannkilde og nedbørfelt for å nå miljømålene. Miljødirektoratet mener at for å 

sikre forvaltningen nødvendige verktøy til å oppfylle miljømålene satt i vannforskriften bør det 

stilles klare krav til vannkvalitet og overvåking i revidert drikkevannsforskrift.  

 

Miljødirektoratet viser til foreslåtte endringer i §§ 20 og 21 i høringsutkastet som setter et 

minimumskrav for analyser av drikkevannskildene, mens behovet for ytterligere prøver og 

frekvens på overvåking skal baseres på farevurdering identifisert av vannverkseier i tråd med 

oppdatert § 6. Ifølge vannforskriftens § 17 andre avsnitt, skal forekomster av overflatevann 

utpekt som drikkevannskilder og som gir mer enn 100 m3 per dag i gjennomsnitt, overvåkes i 

samsvar med vedlegg V. Miljødirektoratet mener at foreslåtte endrede krav til overvåking av 

relevante parametere i §§ 20 og 21 ikke sikrer tilstrekkelig overvåking av drikkevannslokaliteter 

etter kravet i vannforskriftens § 17. 

 

På oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet har Folkehelseinstituttet (FHI) i 2021 og 2022 

utredet kriterier for råvann ut fra drikkevannshensyn, både for overflatevann1 og grunnvann2 

som drikkevannskilde.  

 

Miljødirektoratet har planer om at disse råvannskriteriene skal tas inn i vårt nasjonale 

klassifiseringssystem for miljøtilstand i vann ved kommende revisjon. Dette vil da inngå i 

miljømål for vannforekomster utpekt som drikkevann/råvann (i tillegg til økologisk og kjemisk 

tilstand). Miljødirektoratet mener at råvannskriteriene bør tas inn som vedlegg til 

drikkevannsforskriften når den nå blir revidert.  

 

 
1 Microsoft Word - 20210309_Parametere for vurdering av rÃ¥vannskvalitet_FHI_Oppdatert.docx (mattilsynet.no) 
2 Vurdering av kriterier for råvannskvalitet i grunnvannskilder (mattilsynet.no) 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/registreringogplangodkjenning/beskrivelse_av_raavannskvalitet.45029/binary/Beskrivelse%20av%20r%C3%A5vannskvalitet
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/vurdering_av_kriterier_for_raavannskvalitet_i_grunnvannskilder.46960/binary/Vurdering%20av%20kriterier%20for%20r%C3%A5vannskvalitet%20i%20grunnvannskilder
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Vannforskriften vedlegg V, kap. 1.3.4, krever et visst regime for prøvetaking, dvs. hvilke 

parametre (kvalitetselementer) som skal prøvetas og med hvilken frekvens. I kap. 1.3.5, stilles det 

videre særskilte krav til overvåking av drikkevannskilder (råvann). Dersom det skal være mulig å 

fastsette økologisk og kjemisk tilstand i en vannforekomst utpekt som drikkevannskilde må det 

kunne baseres på årlige prøver, særlig der vannforekomsten står i fare for ikke å nå miljømålet. 

 

I forslaget til drikkevannsforskriften vises det til overvåkingsprogrammene som er etablert i 

samsvar med vannforskriften § 17 og § 18. Det er ikke gitt at alle drikkevannskildene inngår i 

regionale overvåkingsprogram. Derfor er det viktig at drikkevannsforskriften også stiller krav til 

vannverkseier om å overvåke tilstrekkelig til å kunne fastslå økologisk og kjemisk tilstand i 

drikkevannskilden. I så måte anser Miljødirektoratet minstekravet til råvannsprøvene som 

utilstrekkelig til å fastslå om vannforekomsten når miljømålet. I tillegg vil et krav til overvåking av 

råvann gi økt oppmerksomhet på beskyttelse av råvannskilden og nedbørfeltet. 

 

Dersom data fra overvåking av drikkevannskilder skal komme til nytt i vannforvaltningen må de 

importeres i fagsystemet Vannmiljø. Derfor er viktig å få til en effektiv dataflyt. For den regionale 

overvåkingen er det allerede etablert rimelig god dataflyt. 
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