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Høring av revidert drikkevannsforskrift  

Viser til Mattilsynets revidering av gjeldene drikkevannsforskrift. LABforum er en 

samvirkeorganisasjon bestående av 18 medlemslaboratorier i Norge. Flere av medlemmene våre har 

flere lokasjoner og til sammen dekker vi, geografisk sett, det meste av landet vårt.  

Gjennom mange år har vi jobbet tett mot private og kommunale vannverk, næringsmiddelbedrifter, 

passasjerskip og offshore – alle med et behov for tett oppfølging innen drikkevann og kvalitet.  

 

Med dette grunnlaget ønsker vi å komme med følgende innspill til Mattilsynets endringsforslag:  

§ 6. Farekartlegging og fargehåndtering  

LABforums kommentar:  

På bakgrunn endringer i ny drikkevannsforskrift angående farekartlegging og fargehåndtering bør 

følgende veileder revideres: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ 

beredskap. (Mattilsynet – april 2017). 

§ 11. Beredskap  
  
LABforums kommentar:  

Beredskapsplanen må inneholde avtale med et laboratorium som skal utføre analyser av vannprøver 

ved uønskede hendelser.   

§ 19a. Analysemetoder 

LABforums kommentar: Se kommentar på Vedlegg 1  

§ 20. Minstekrav til råvannsprøver  

LABforums kommentar:  

Somatiske kolifager: skal det tas av alle typer råvann? Eller er det når råvann er overflatevann eller 

kan bli påvirket av overflatevann? Dette bør presiseres.   

§ 21. Minstekrav til drikkevannsprøver  

LABforums kommentar:  

NS-EN ISO 19458 krever <12t for Kimtall 22. LABforum mener det må åpnes for at resultat kan utgis 

akkreditert for prøver som er 12-24 timer hvis oppbevart kjølig (som tidligere ihht NA dok).   

Bakgrunnen for dette:   

Norge er et langstrakt land med mange krinker, kroker og store avstander. De fleste av våre kunder 

klarer å få vannprøver til nærmeste laboratorium innen 20-24 timer, men innen 12 timer er svært 

utfordrende. Vi har i årevis analysert prøver innen 24 timer og har masse historikk å vise til. Er 

prøvene tilstrekkelig pakket (kjølig) er det mer enn godt nok å analysere innen tidligere tidsfrist.  Det 



som er interessant er hvorvidt det er endringer i normalsituasjonen. Denne vil gjenspeiles i prøvene 

over tid selv om transporttid til laboratorium overgår “12-timerregelen” 

Vedlegg 1 

LABforums kommentar:  
1. Intestinale enterokokker: Alternativ metode: Enterolert DW   
2. Vår erfaring tilsier at ikke relevante pesticider blir valgt i anbudssammenheng. For å hjelpe 

vannverkseiere i forhold til risikovurdering og valg av pesticider, ønskes et hjelpedokument 

som grupperer pesticider opp mot ulike driftsformer slik at det er lettere for vannverkseiere 

å velge de som er relevante.   

3. En omrokering i rekkefølge slik at parameterne ligger logisk oppført etter grupper/metoder. 

Dette da laboratoriene i anbudssammenheng blir bedt om å prise enkeltparametere som 

kommer under samme metode.   

 
 

Vedlegg 2 

LABforums kommentar:  

Clostridium perfringens: Alternativ konfirmering eller presumtiv c. Perfringens er tilstrekkelig.  

Kimtall 22: Godkjennes at resultat kan utgis akkreditert for prøver som er 12-24 timer hvis oppbevart 

kjølig (som tidligere ihht NA dok).   

Ønsker fremdeles tiltaksgrense på kimtall, evt at det skrives som merknad at “anbefaler at det holder 

seg under 100”. Dette for at både vannverkseiere og laboratorier er vant med å forholde seg til et 

tall.   

 

På vegne av LABforum SA 
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