
Det vises til høring om forslag til endring av forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) med 
høringsfrist 15.09.2022. 
 Lillestrøm kommune leverer fra Nedre Romerike vannverk IKS (NRV) kommunalt drikkevann til 82966 innbyggere. 
Glomma er vannkilde for de fleste abonnentene i Lillestrøm kommune. I tillegg er det i Lillestrøm kommune enkelte 
private vannverk som forsyner abonnenter i kommunen. 99,5% av innbyggerene er tilknyttet kommunalt eller privat 
vannverk. 
 Vann er vårt viktigste næringsmiddel og tilgang på nok vann av tilfredsstillende kvalitet er en forutsetning for vår helse 
og komfort. Lillestrøm kommune sine hovedmål for vannforsyningen er å ivareta innbyggernes behov med høy grad av 
hygienisk sikkerhet og leveringssikkerhet. Lillestrøm kommune anser forslaget til endring i drikkevannsforskriften samlet 
sett som god sett opp mot de behov og mål Lillestrøm kommune har. Det er foreslått endringer som berører oss som 
vannverkseier, ledningseier og som kommune. 
 Endringene som foreslås vil medføre mindre justeringer i kommunens løpende drift og informasjonsarbeid. De krav som 
stilles er i hovedsak ivaretatt i dagens drift og i fremtidige planer. 
 Innskjerpingene som foreslås kan oppleves utfordrende om det ikke allerede foreligger et velfungerende system for 
prøvetaking og publisering av informasjon. Det er likevel viktig for å nå målet om trygt drikkevann at det settes konkrete 
krav. Kommunen støtter derfor at det stilles klare og konkrete krav med utgangspunkt i beste kunnskap. 
 Innføringen av krav til kartlegging og rapportering av lekkasje i ledningsnettet vil skape et behov for detaljerte data som 
ikke finnes i tilstrekkelig omfang i dag. Arbeidet med å få tilgang til nøyaktige lekkasjedata pågår i kommunene og vil 
gjøre det mulig å rapportere slik det er foreslått. Å tydeliggjøre kravet til kartlegging, reduksjon og rapportering i 
forskriften vil være hensiktsmessig når vannet anses å være en begrenset ressurs. 
 
 Krav til prøvetaking hos abonnenter ved tapping er en endring som vil medføre enkelte praktiske utfordringer som for 
kommunen vil være håndterbare. 
 Som det er angitt i høringsnotatet vil det for kommunen bli en økning i opplysningsplikten som kan medføre økte 
kostnader. Også varsling og oppsøk hos private abonnenter for prøvetaking vil medføre økte kostnader, og et behov for 
oppfølging av privat infrastruktur som kommunen ikke har i dag. 
 
 Samlet sett finner Lillestrøm kommune at forslaget til ny drikkevannsforskrift balanserer de forpliktelser og behov 
kommunen har som vannverkseier, ledningseier og som kommune. Den sikrer også alle innbyggerne trygt drikkevann 
og tilgang til informasjon om drikkevannet. 
 Med hilsen Miljøteknikk, Lillestrøm kommune 


