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Revidering av drikkevannsforskriften 
Høringsuttalelse fra Forsvarsbygg 
 
 
Forsvarsbygg kommentere under på forslag til revidert drikkevannsforskrift. Vi registrerer økte krav på 

oppfølging og informasjon til bruker. Vi ønsker derfor å poengtere viktigheten med muligheter for å benytte 

sikkerhetsloven for å skjerme nødvendig informasjon ved behov.  

§3-b) Ved å ekskludere overflatevann som drikkevann tar man bort muligheten til å stille krav til 

drikkevannskvalitet uavhengig av kilde forankret ett sted. Det burde være vannkvalitet som var fokus og ikke 

hvor vannet kom fra. På den måten ville forskriften kunne sikre kvalitet for mottaker. Dette kan synes å være 

mer aktuelt for land som ikke har de vannforekomstene og bosettingsmønsteret Norge har.     

Forskriften synes primært å rette seg mot krav til vann som levere fra anlegg. Det må i tilfelle fremkomme 

tydeligere.  

§7- c) Her bør det være mulig å benytte sikkerhetsloven til skjerming av informasjon. Med bakgrunn i at 

Mattilsynet ikke har gradert system.  

§9. Hvilke krav settes til nødvannet?  

§12. Her bør det være mulig å benytte sikkerhetsloven til skjerming av informasjon. 

§14. Hvor ofte skal forskriften oppdateres? For å ha oppdatert informasjon om godkjente stoffer bør visning på 

hhv. Mattilsynet og Miljødirektoratets nettsider og oversikter beholdes.  

Er det meningen at det skal være to forvaltningsinstanser som skal godkjenne kjemikalier, så kan lett den ene 

bli glemt. Foreslår derfor at forskriften tar inn et flytskjema som er enkelt å følge og som tydeliggjør 

prosessen(e).  

«Vannbehandlingskjemikaliene kan bare godkjennes dersom bruken ikke medfører helsefarlige stoffer i 

drikkevannet». Hvordan skal dette dokumenteres?  Og hvor finner man informasjon om prøvetakningen og 

dokumentasjonen?   

Det er vel Miljødirektoratet som er ansvarlig for oppfølgingen av biocid forskriften.  

 

Vedlegg 1  

Det bør fremgå at dette er grenseverdier gitt for vannet som skal drikkes og ikke råvannet drikkevannet skal 
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produsere fra. Det hadde også vært nyttig med henvisning til mulige kilder for disse stoffene, hvor det kan 

finnes.  

Akrylamid- Merknad «Parameteren trenger ikke analyseres, men skal beregnes dersom farekartleggingen i etter § 

6 viser at parameteren kan være relevant».  Denne teksten bør settes over tabellen som generell 

informasjon/krav slik at den gjelder for flere stoffer.  

Plantevernmidler, enkeltvis- For aldrin, dieldrin, heptaklor og heptaklorepoksid bør disse få egen linje for å 

tydeliggjøre at de har egen grense.  

Tetrakloreten- Bør teksten «Summen av tetrakloreten og trikloreten ikke overskride 10µg/l» utheves.  

Uran- Hvor skal dette gjelde og hvilke grenseverdier for grunnen skal legges til grunn?  

 

Vedlegg 2 

Tiltaksgrense- Det bør stå i hvilke tilfeller grenseverdiene her skal legges til grunn- herunder om det gjelder 

råvannet eller ferdig behandlet drikkevann.  

Det bør bære tydelig informasjon om og når vannprøvene skal analyseres hhv. ufiltrert/filtrert eller om det 

forventes analysert av begge. 
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