
Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Rogaland (SFRO) 
Drikkevannsforskriften 

 
SFRO fører tilsyn på vegne av Mattilsynet etter drikkevannsforskriften og har følgende innspill: 
 
Virkeområde: 

- Dere oppgir at det er behov for tydelig avklaring av hvilket drikkevannsregelverk som gjelder 
offshore og på skip. Samtidig foreslår dere å videreføre virkeområdets tredje ledd som sier at 
for innretninger på norsk kontinentalsokkel osv.. gjelder forskriften dersom drikkevannet på 
disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk.  

o For at dette skal være tydelig, og det er dette dere ønsker å gå for, har vi et ønske 
om å videreføre det som står i dagens veileder.  

o Dette kunne ha vært enda tydeligere hvis det stod; «Drikkevannsforskriften er 
gjeldene for de innretningen som er i aktivitet i petroleumsvirksomheten på norsk 
kontinentalsokkel». 

 
§ 6 Farekartlegging og farehåndtering: 
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. 
Ordet «behov» vil være viktig å tydeliggjøre/utbrodere for å kunne sikre en kontinuerlig oppdatert 
plan/oversikt over farer. Slik vil farekarleggingen være et levende system, som må oppdateres og 
gjennomgås regelmessig og hver gang det gjøres endringer i drikkevannsanlegget.   
«Hvert sjette år» kan legge føringer for hyppighet som gjør at vannverkene ikke gjennomgår og gjør 
oppdateringer oftere enn hvert sjette år, og at de lener seg på forskriftsteksten. I Mattilsynets egen 
veileder på området «Økt sikkerhet..osv» antydes det årlig gjennomgang.  Dermed er det mismatch 
mellom forskriftsforslaget og Mattilsynets egen veileder.  
 
§ 23 Opplysningsplikt til abonnentene 
Skal disse kravene/lignende krav gjelde for drikkevannsanlegg offshore? I så fall så er det ønskelig at 
krav til opplysninger til de som oppholder seg på en innretning lages i samarbeid med oss i SFRO.  
 
§ 24 Opplysningsplikt til Mattilsynet 
Tredje avsnitt «NIS-loven». Her må det stå NIS direktivet eller NIS regelverket. NIS-loven er «Lov om 
norsk internasjonalt skipsregister». 
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