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Mattilsynet, 

Felles postmottak,  

Postboks 383, 

2381 Brumunddal 

 

 

 Skien,  15. september 2022 

Deres ref.: 2022/115419  

 

Høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften) 

Jeg viser til høringsbrev datert 10. juni 2022 med forslag til endring av forskrift 

om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).  

 

Jeg har noen kommentarer til forslaget til drikkevannsforskriften §6 Farekartlegging og 

farehåndtering. 

 

 

I.  Føre-var-prinsippet 

I EUs drikkevannsdirektiv er føre-var-prinsippet tatt inn som en grunnleggende forutsetning i 

arbeidet med farekartlegging og farehåndtering,  se artikkel 4 « Allmenne forpliktelser»,  pkt. 2 i  

EU-direktiv 2020/2184 av 16. desember 2020 «Om kvaliteten av drikkevann». 

 

Forslag: 

Som en rettledning til brukerne av drikkevannsforskriften foreslår jeg at en tilsvarende bestemmelse 

tas inn i drikkevannsforskriften,  f. eks. i § 6. 
 

NS 5814 : 2021 «Krav til risikovurderinger» viser en allmenn framgangsmåte for bruk av «føre-var-

prinsippet»,  og det kan være nyttig om rettledningen til drikkevannsforskriften henviser til denne 

standarden.    

 

 

II. Kvalitetssikring av farekartlegging og farehåndtering 

Drikkevannsforskriften §6 stiller en rekke krav til vannverkseier om farekartlegging og 

farehåndtering.  Nedenfor har jeg lagt ved Mattilsynets forslag til endringer av §6.  

 

I EUs drikkevanndirektiv stilles det en rekke krav til arbeidet med farekartlegging og farehåndtering,  

se f. eks. artikkel 7 «En risikobasert framgangsmåte for vannsikkerhet».  Her er det blant annet satt 

frister for den første farekartleggingen i et land og for hvor hyppig farekartleggingen skal gjentas.  

God kvalitet på farekartleggingen er avgjørende for at de «riktige» tiltakene skal bli gjennomført.  

Artiklene 8 – 10 stiller krav om innhold i kartleggingene. 

 

Det er vannverkseier som sørger for at farekartlegging og farehåndtering blir gjennomført for sine 

vannforsyningsanlegg.  Drikkevannsforskriften sier imidlertid ingenting om hvordan dette arbeidet 

skal kvalitetssikres.   
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Mattilsynets tilsyn sørger imidlertid for at viktige deler av farekartleggingen og farehåndteringen 

likevel blir kvalitetssikret.  Andre deler dokumenteres gjennom den årlige rapporteringen til 

Mattilsynet. 

 

Viktige deler av farekartleggingen / farehåndteringen trenger imidlertid ikke å bli fanget opp av 

Mattilsynet arbeid.  Det gjelder blant annet kartlegging av og håndtering av farer der «føre-var-

prinsippet» er brukt,  og som ikke inngår i Mattilsynets årlige, emne-baserte tilsyn.  Virkningen av 

gjennomførte tiltak så langt trenger heller ikke å ha fått noen virkning på måleresultater. 

 

Etter min mening vil regler for kvalitetssikring av farekartlegging forbedre dette arbeidet.  

 

Forslag: 

Jeg foreslår derfor at § 6 utvides med et punkt om kvalitetssikring av farekartlegging. 

 

 

Med hilsen 

 

Gunnar Mosevoll 

 

Gulsetmyra 26, 

3727 Skien 

 

 

 

Vedlegg:  Utdrag av Mattilsynets forslag datert 10. juni 2022. 

 

§ 6. Farekartlegging og farehåndtering 

Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et 

akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er 

klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Resultatene fra råvannsprøvene etter § 20 skal 

inngå i farekartleggingen. Resultatene av drikkevannsprøvene etter § 21 og,  

overvåkningsprogrammene som er etablert i samsvar med vannforskriften § 17 og § 18 skal inngå 

der det er relevant. 

 

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et 

akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. 

 

Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser som er 

beskrevet i § 11. 

 

Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert. 

 

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 

 

 


