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Høringssvar til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften  

Glitrevannverket IKS anser drikkevannsforskriften som det viktigste lovhjemmelsgrunnlaget for vår 
drift. Det er derfor svært viktig at den er i takt med tiden og jevnlig revideres.  

I tillegg til å kommentere de konkrete foreslåtte endringene har vi benyttet anledningen til å komme 
med forbedringsforslag til dagens tekst. Vi er forberedt på at disse ikke hensyntas.  

Høringssvaret starter med det som opptar oss mest, og som nok kun gjelder Glitrevannverket.  

§31 Ikrafttredelse  

For Glitrevannverket har «Forskrift 10.oktober 2003 nr. 1233. Forbud mot virksomhet som kan 
forurense Glitre som vannforsyningssystem» vært et svært nyttig virkemiddel for å sikre vannkilden 
med vanntilsigsområde. Etter vår erfaring gir forskriften oss en sikker og langsiktig hjemmel for å 
verne kilden mot aktiviteter fra allmennheten. Vår oppfatning er at vi får et mer usikkert vern mot 
aktiviteter i og rundt kilden gjennom plan- og bygningsloven. 

Mange kommuner har flere vannkilder innen sitt areal. Vår erfaring er at kommunene kun ønsker å 
ha enkelte korte bestemmelser som gjelder likt for alle vannkildene. Dersom en farekartlegging viser 
at det er ulike restriksjoner som er nødvendig for ulike kilder, blir ikke dette fanget opp og detaljert 
tilstrekkelig i kommunenes arealplaner.  

I høringsdokumentet vises det til at kommunene hvert fjerde år utarbeider en kommunal 
planstrategi, og det gjør kommunen for å ha et system for hvilke planer som skal lages i valgperioden. 
Videre står det at kommuneplanens arealdel utformes på bakgrunn av denne. Det medfører bare 
riktighet når det er tatt inn i planstrategien at dette skal skje inneværende 4-årsperiode. Det kan 
derfor gå 8-10 år mellom vedtak om ny kommunal arealplan.  

Drikkevannskilden Glitre ligger i fire kommuner, og disse har ikke synkroniserte planstrategier. Det å 
få innarbeidet likelydende restriksjoner i form av bestemmelser eller lignede juridisk bindende 
båndlegging, når planarbeidet ikke foregår synkront, vil være tilnærmet umulig. I tillegg er det kun to 
av de fire kommunene som benytter Glitre som drikkevannskilde. Dette kan medføre at det kan 
oppstå motstridene interesser i forvaltningen og båndleggingen av kilden og vanntilsigsområdet i 
fremtiden.  

Drammen og Øvre Eiker kommune er nå i sluttfasen med å oppdatere kommuneplanens arealdel. Det 
forventes at reviderte planer blir vedtatt i løpet av høst 22 – vår 2023. Tilsvarende forventes det at 
Modum og Lier først vil revidere sine planer i neste valgperiode. Tidsmessig vil det ikke være mulig å 
få inn endrede bestemmelser i planene til Drammen og Øvre Eiker i denne revisjonen, og det vil være 

f GLITRE-, r . . eVANNVERKET
- kilden til godt vann

Vår saksbehandler

Ragnhild Leirset, t lf. +47 472 90 155

1 av 5
Vår dato
15.09.2022

Vår referanse
22/00161-2

Deres dato Deres referanse

Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

Høringssvar til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften

Glitrevannverket IKSanser drikkevannsforskriften som det viktigste lovhjemmelsgrunnlaget for vår
drift. Det er derfor svært viktig at den er i takt med tiden og jevnlig revideres.

I tillegg ti l å kommentere de konkrete foreslåtte endringene har vi benyttet anledningen ti l å komme
med forbedringsforslag ti l dagens tekst. Vi er forberedt på at disse ikke hensyntas.

Høringssvaret starter med det som opptar oss mest, og som nok kun gjelder Glitrevannverket.

§31 Ikrafttredelse

For Glitrevannverket har «Forskrift 10.oktober 2003 nr. 1233. Forbud mot virksomhet som kan
forurense Glitre som vannforsyningssystem» vært et svært nyttig virkemiddel for å sikre vannkilden
med vanntilsigsområde. Etter vår erfaring gir forskriften oss en sikker og langsiktig hjemmel for å
verne kilden mot aktiviteter fra allmennheten. Vår oppfatning er at vi får et mer usikkert vern mot
aktiviteter i og rundt kilden gjennom plan- og bygningsloven.

Mange kommuner har flere vannkilder innen sitt areal. Vår erfaring er at kommunene kun ønsker å
ha enkelte korte bestemmelser som gjelder likt for alle vannkildene. Dersom en farekartlegging viser
at det er ulike restriksjoner som er nødvendig for ulike kilder, blir ikke dette fanget opp og detaljert
tilstrekkelig i kommunenes arealplaner.

I høringsdokumentet vises det t i l at kommunene hvert fjerde år utarbeider en kommunal
planstrategi, og det gjør kommunen for å ha et system for hvilke planer som skal lages i valgperioden.
Videre står det at kommuneplanens arealdel utformes på bakgrunn av denne. Det medfører bare
riktighet når det er tatt inn i planstrategien at dette skal skje inneværende 4-årsperiode. Det kan
derfor gå 8-10 år mellom vedtak om ny kommunal arealplan.

Drikkevannskilden Glitre ligger i fire kommuner, og disse har ikke synkroniserte planstrategier. Det å
få innarbeidet likelydende restriksjoner i form av bestemmelser eller lignede juridisk bindende
båndlegging, når planarbeidet ikke foregår synkront, vil være tilnærmet umulig. I tillegg er det kun to
av de fire kommunene som benytter Glitre som drikkevannskilde. Dette kan medføre at det kan
oppstå motstridene interesser i forvaltningen og båndleggingen av kilden og vanntilsigsområdet i
fremtiden.

Drammen og Øvre Eiker kommune er nå i sluttfasen med å oppdatere kommuneplanens arealdel. Det
forventes at reviderte planer blir vedtatt i løpet av høst 22 - vår 2023. Tilsvarende forventes det at
Modum og Lier først vil revidere sine planer i neste valgperiode. Tidsmessig vil det ikke være mulig å
få inn endrede bestemmelser i planene ti l Drammen og Øvre Eiker i denne revisjonen, og det vil være

Postadresse
Glitrevannverket IKS
Dråpen 20
3036 DRAMMEN

Besøksadresse
Dråpen 20
3036 DRAMMEN

Telefon
+47 32254200

E-post
post@glitre.no

Foretaksregisteret
971034637



   
  2 av 5 
 Vår dato Vår referanse 
 15.09.2022 22/00161-2 

 
flere år til neste mulighet. Tilsvarende må det da innføres bestemmelser (restriksjoner) i Modum og 
Lier for Glitre som i en lengre periode ikke vil være gjeldende i Drammen og Øvre Eiker, forutsatt at 
dette gjennomføres i forbindelse med kommuneplanenes arealdeler. 

Hver gang kommuneplanen skal revideres vil det medføre en tilhørende usikkerhet og risiko for at 
restriksjonene endres og lempes på. Glitrevannverket mener derfor at dagens forskrift gir et 
betydelig bedre og mer langsiktig vern av drikkevannskilden enn om dette skal forsøkes innarbeidet i 
hver kommunes respektive arealplan.  

På bakgrunn av argumentasjonen over ber vi derfor om at dagens forskrift videreføres med hjemmel i 
denne revisjonen av drikkevannsforskriften.  

Dersom Mattilsynet likevel velger å oppheve den lokale forskriften er vår innvending at en 
opphevelse av Glitreforskriften innen 4 år er en altfor kort frist. Begrunnelsen for dette bygger på 
samme argumentasjon som over. Det er ikke realistisk at de fire kommunene som har arealer i og 
rundt Glitre vil få innarbeidet likelydende bestemmelser i sitt planverk i løpet av en fireårsperiode.  

Den lokale forskriften bør ikke oppheves før tilsvarende eller bedre restriksjoner er vedtatt i de 
respektive kommuners arealplaner. Det vises til vedlagte notat fra Marstrand Advokatfirma AS som 
utdyper begrunnelsen for dette. Notatet fra Marstrand peker på at en interkommunal plan kan være 
en mulig løsning for å ivareta drikkevannsinteressene rundt Glitre. Utarbeidelse og vedtak av en slik 
plan er også en tidkrevende prosess, og den foreslåtte fristen på 4 år er uansett for kort til å sikre at 
videre vern av Glitre er tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Forslag til endring av ordlyd i forskriften, §31 

Alternativ A – den lokale forskriften videreføres. Glitrevannverkets anbefalte løsning: 

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. 

 

Alternativ B – dersom den lokale forskriften likevel oppheves: 

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 oppheves 
når kilden er tilstrekkelig beskyttet i kommunenes arealplaner [dato 4 år etter datoen denne 
forskriften er fastsatt]. 

 

Vi understreker igjen at vårt prinsipale standpunkt er alternativ A og at dagens forskrift videreføres. 
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De resterende paragrafene  

Hovedinntrykket av endringsforslagene er at disse er klargjørende og tar inn føringer fra nytt 
drikkevannsdirektiv på en god måte. For paragrafene 6, 9 og 11 vil vi påpeke spesielt at vi stiller oss 
positive til endringsforslagene.  

§12 Beskyttelsestiltak  

Vannverkseier skal beskytte drikkevannet mot forurensning. For å få bort det noe ensidige fokuset på kilde og 
tilsigsområdet, anbefaler vi at setningen "Dette kan for eksempel gjøres med oppslag i 
vanntilsigsområdet" strykes.   

Vi gjør også oppmerksomme på at med setningen som er lagt inn i definisjonen av drikkevann (§3 b 
Ubehandlet overflatevann er ikke drikkevann etter denne forskriften) er det ikke uten videre naturlig 
at vern av tilsigsområde og råvannskilde er en del av drikkevannet som skal vernes. Dette er noe som 
vi går ut fra blir klargjort.  

§14 Vannbehandlingskjemikalier  

Vi oppfordrer Mattilsynet og Miljødirektoratet til å lage gode felles veiledere som klart viser hva som 
er godkjent for bruk i vannforsyningen til enhver tid, dette for å unngå at det blir veldig uoversiktlig i 
overgangsfasen. Det er også behov for en veileder for hvordan utilsiktet vekst av organismer skal 
kunne overholdes/dokumenteres på fornuftig måte 

§18 Plangodkjenning  

Punkt A: Etablerings- og driftsplan er ukjente begrep i utbyggingsprosjekter, og det er dermed uklart 
hva dette vil si. Dette kan muligens endres til funksjonsbeskrivelse som er et mer brukt begrep. 

Punkt C: Denne legger alt ansvar på vannverkseier, uten at det vises noe til hvilke forventninger man 
kan ha til at Mattilsynet behandler godkjenningen innen rimelig tid.  

Får å tilpasse dette til andre søknadsprosedyrer kan det kanskje endres til:  

c) påse at planen er sendt til Mattilsynet innen frister ihht. forvaltningsloven. Søknaden ansees som 
godkjent når svarfristen utløper.  

§19 Prøvetakingsplan  

Vi er positive til at parametere som en kan vise at ikke endrer seg utover nettet, kan tas på råvann.  

Vi ser positivt på at det er presisert, slik vi i samarbeid med våre kundekommuner allerede 
praktiserer det, at når et vannforsyningssystem mottar vann fra et annet vannforsyningssystem så 
kan vannverkseierne samarbeide om prøvetakingsplan. En ytterligere presisering kan være at det 
skrives at de til sammen skal dekke nødvendig prøver og parametere ut fra en farekartlegging,  

Det er uklart hvem som har ansvaret for prøvetaking og dokumentasjon av kobber, bly og nikkel. I 
henhold til §5 er vannverkseier ansvarlig for vannkvaliteten ved påkoblingspunkt og ikke for 
tappepunktet hos hver enkelt abonnent. Vi er usikre på om det er ment at det skal være et unntak for 
disse parameterne, og at det er vannverkseier som er ansvarlig for prøvetaking og dokumentasjon av 
kobber, bly og nikkel i tappepunktet hos abonnentene? Dette finner vi i så fall uhensiktsmessig da 
materialer i installasjonene hos abonnentene varierer og er utenfor vannverkseiers kontroll.   

I vedlegg 2 er det kommet inn en egen bestemmelse for måling av turbiditet der en har 
vannbehandling som består av filtrering. Dette er positivt. Vår mening er at det mest hensiktsmessige 
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er at kravet skal være ut fra vannbehandlingsanlegget og ikke ute på ledningsnettet. Det bør også 
defineres hva som menes med filtrering i denne sammenheng. 

§19a Analysemetoder  

Lukt og smak er unntatt fra akkreditert metode. Her vil vi kommentere at rapportering av dette har 
liten verdi hvis det ikke blir brukt en standardisert måte å vurdere disse parameterne. Vi foreslår 
derfor at det utarbeides veiledning på hvordan lukt og smak skal dokumenteres  

§23 Opplysningsplikt hos abonnentene  

Denne paragrafen er blitt unødvendig detaljert og begrensende. Det er hensiktsmessig å sette 
minimumskrav, men man må samtidig være åpne for at annen informasjon også kan og skal deles.  

Det må holde som krav at abonnenten mottar informasjon en gang i året (trenger ikke stå minst). Da 
er det innforstått at abonnentene ikke må be om dette.  

Det må tas høyde for at informasjonen kan ligge på flere nettsider. For eksempel er det naturlig at 
varsler sendt abonnentene ligger på nettsiden til de som leverer vann til abonnentene, mens fakta 
om vannbehandlingen, forsyningsområder mm ligger på siden til den som produserer vannet.  

Punktet om historiske analysedata er unødvendig detaljert å ta med. Vannverket skal på forespørsel 
levere all informasjon kundene ber om, om det foreligger og ikke er hemmelig.   

§27 Fylkeskommunens plikter  

I forslag til ny §27, annet ledd er det Fylkeskommunens plikter beskrevet til å være «... pådriver for å 
samordne helhetlige løsninger for drikkevannsforsyningen....». I høringsbrevet er det henvist til at 
dette skal sikre at det tas nødvendige drikkevannshensyn ved råvannskilder og vanntilsigsområder 
som ikke er i den kommunen som får drikkevannet. Dette er en aktuell problemstilling for 
Glitrevannverket og vi støtter målsettingen om at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i planarbeidet og 
sikring av vannkilder hvor disse går på tvers av kommunegrenser.  

Her bør teksten omformuleres for å tydeliggjøres at det er dette som er ment.   

Avslutning 

Glitrevannverket støtter forøvrig Norsk Vanns høringsuttalelse. Vi vil særlig trekke frem noen 
generelle betraktninger fra denne uttalelsen som vi mener er viktig.  

For det første at styrking av Mattilsynet og nytt innrapporteringssystem (MATS) er en forutsetning for 
å drive en kvalitativ og samfunnsøkonomisk god oppfølging av vannforsyningen. Dette gjelder også 
for å ha tilstrekkelig kunnskap og kapasitet til plangodkjenninger innen rimelig tid jamfør vår 
kommentar til §18.  

Dernest er det behovet for å oppdatere plan- og bygningsloven slik at drikkevannet fremheves. 
Drikkevannsforskriften pålegger i § 26 kommunen, dvs. den ansvarlige for folkehelsen, å vektlegge 
drikkevannshensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, med Mattilsynet som 
tilsynsmyndighet. Det er viktig at drikkevannshensyn også styrkes og gjenspeiles i plan- og 
bygningsloven, ved at det tas inn som et hensyn under § 3-1. 
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Lukt og smak er unntatt fra akkreditert metode. Her vil vi kommentere at rapportering av dette har
liten verdi hvis det ikke blir brukt en standardisert måte å vurdere disse parameterne. Vi foreslår
derfor at det utarbeides veiledning på hvordan lukt og smak skal dokumenteres

§23 Opplysningsplikt hos abonnentene

Denne paragrafen er blitt unødvendig detaljert og begrensende. Det er hensiktsmessig å sette
minimumskrav, men man må samtidig være åpne for at annen informasjon også kan og skal deles.

Det må holde som krav at abonnenten mottar informasjon en gang i året {trenger ikke stå minst). Da
er det innforstått at abonnentene ikke må be om dette.

Det må tas høyde for at informasjonen kan ligge på flere nettsider. For eksempel er det naturlig at
varsler sendt abonnentene ligger på nettsiden ti l de som leverer vann ti l abonnentene, mens fakta
om vannbehandlingen, forsyningsområder mm ligger på siden ti l den som produserer vannet.

Punktet om historiske analysedata er unødvendig detaljert å ta med. Vannverket skal på forespørsel
levere all informasjon kundene ber om, om det foreligger og ikke er hemmelig.

§27 Fylkeskommunens plikter

I forslag ti l ny §27, annet ledd er det Fylkeskommunens plikter beskrevet t i l å være«... pådriver for å
samordne helhetlige løsninger for drikkevannsforsyningen....». I høringsbrevet er det henvist t i l at
dette skal sikre at det tas nødvendige drikkevannshensyn ved råvannskilder og vanntilsigsområder
som ikke er i den kommunen som får drikkevannet. Dette er en aktuell problemstilling for
Glitrevannverket og vi støtter målsettingen om at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i planarbeidet og
sikring av vannkilder hvor disse går på tvers av kommunegrenser.

Her bør teksten omformuleres for å tydeliggjøres at det er dette som er ment.

Avslutning

Glitrevannverket støtter forøvrig Norsk Vanns høringsuttalelse. Vi vil særlig trekke frem noen
generelle betraktninger fra denne uttalelsen som vi mener er viktig.

For det første at styrking av Mattilsynet og nytt innrapporteringssystem {MATS) er en forutsetning for
å drive en kvalitativ og samfunnsøkonomisk god oppfølging av vannforsyningen. Dette gjelder også
for å ha tilstrekkelig kunnskap og kapasitet t i l plangodkjenninger innen rimelig tid jamfør vår
kommentar ti l §18.

Dernest er det behovet for å oppdatere plan- og bygningsloven slik at drikkevannet fremheves.
Drikkevannsforskriften pålegger i § 26 kommunen, dvs. den ansvarlige for folkehelsen, å vektlegge
drikkevannshensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, med Mattilsynet som
tilsynsmyndighet. Det er viktig at drikkevannshensyn også styrkes og gjenspeiles i plan- og
bygningsloven, ved at det tas inn som et hensyn under§ 3-1.
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Med hilsen 
Glitrevannverket IKS 
 
 
Marius Asheim 
Daglig leder Glitrevannverket IKS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg  
Notat fra Marstrand Advokatfirma AS   
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