
Tilbakemelding fra Driftsassistansen for Aust-Agder og Telemark vedr høring av revidert drikkevannsforskrift 
 Det vises til høringsnotat med referanse 2022/115419. Driftsassistansen for Aust-Agder og Telemark har hatt en 
gjennomgang av utkast til ny drikkevannsforskrift. Dette er gjennomført både ved å sende 
 e-post til alle kommunene som er med i driftsassistansen og det er tatt en gjennomgang med utvalgte kommuner under 
anleggsbesøk. 
 Det har kommet inn noen innspill, som nok gjelder mer uklarheter i forskriften enn nødvendigvis ønsker om å ha enkelte 
krav strengere enn direktivet. 
 Kommentar til prøvetaking av bly, nikkel og kobber hos abonnenter, § 19 og vedlegg 1: 
 I høringsnotatet opplyses det om at kravene om risikovurdering av internt fordelingsnett for bl.a. bly er nye. Det 
opplyses i høringsbrevet om at det antas at bly ikke er noe stort problem i det interne fordelingsnettet, men at 
kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Det opplyses videre om at det planlegges å gjennomføre den påkrevde 
kartleggingen på overordnet nivå. 
 Det er allikevel uklarheter knyttet til denne nye bestemmelsen. Hva med nikkel og kobber i det private ledningsnettet? 
Det står at for parameterne bly, nikkel og kobber er det krav om at prøvene skal tas 
 hos abonnenten uten å la vannet renne først. Og at hensikten er å avdekke forhold i det interne fordelingsnettet. 
 Spørsmålet som stilles er om det er vannverkseier som skal ta kostnaden og byrden med å ta prøver og analysere på 
disse parameterne, eller om dette faller inn under folkehelseperspektivet og bør håndteres av andre, f.eks. 
Folkehelseinstituttet. Hvem står ansvarlig hvis det er funn over akseptabelt nivå? Det nevnes ikke noe om at nikkel og 
kobber 
 skal kartlegges på overordnet nivå. Bør det også gjøres? 
 Stikkledning fra stengekran er privat eiendom. Det blir krevende å komme inn på det private for å ta prøver. 
 Vannverkseier analyserer i dag på de nevnte parameterne, men da med prøvetaking på det offentlige nett. 
 Kommentar til krav om turbiditet som driftsparameter, jf. § 19 og vedlegg 2: 
 Drikkevannsdirektivet foreslår turbiditet som en driftsparameter for vannforsyningssystem som filtrerer overflatevann. 
 Første spørsmål som stilles er hva defineres å ligge i «filtrerer»? 
 I fysisk fjerning inngår membranfiltrering, kjemisk felling (flokkulering) der det finnes ulike metoder, og prosesser i 
naturene som filtrering i løsmasser eller sedimentasjon i sjøer. Noen innspill som har kommet er om biofilter etter 
ozonering vil defineres å være filtrering? Ozonering er effektiv mot virus og bakterier, så vil påfølgende biofilter fjerne 
restozon og andre partikler. Vil denne delen være definert å være «filtrering» eller tenkes det at prosessen må være en 
hygienisk barriere som i seg selv er fysisk fjerning. 
 Det andre spørsmålet er om tiltaksgrensen på turbiditet etter filtrering burde opprettholdes på dagens veiledende krav 
om 0,20 FNU. I dag forholder de fleste seg til MBA-veilederen og skal det være en hygienisk barriere så må også 
turbiditet ligge under 0,20 FNU. Flere vannverk opplyser at de fortsatt kommer til å drifte etter dette «kravet» blant annet 
fordi at det vil bli problemer med driften om det lempes på dette i eget anlegg. Andre har også erfart at turbiditet over 
0,20 FNU ut av filteret kan medføre at drikkevannet inneholder E.coli, så det stilles også spørsmål til den faglige 
begrunnelsen med å øke denne tiltaksgrensen høyere enn dagens anbefaling. 
 Og som nevnt i første spørsmål, så er det uklart for når kravet vil gjelde. Er filtrering etter ozonering en rensemetode 
som defineres å være en hygienisk barriere, selv om det er ozoneringen som er den 
 hygieniske barrieren? 
 De fleste forholder seg i dag til anbefalt veiledning om å ligge under 0,20 FNU i turbiditet etter filtrering og mange langt 
lavere, men det er noen unntak som vil få noen utfordringer med å klare dette kravet. 
 Kommentarer til krav om vesentlig opplysningsplikt til abonnentene, jf. § 23: 
 Det opplyses om at vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal sikre at det foreligger en 
oppdatert internettside med diverse informasjon. 
 - Hva legges i dette? Tenker en at det er den uken med mest produksjon som en skal ta utgangspunkt i eller er det 
gjennomsnittet igjennom året? 
 - I tillegg er det ikke alle mindre vannverk som har egne nettsider. Burde ikke dette kunne løses med å informere om 
denne informasjonen direkte til abonnentene og ikke være så konkret om at det må være på en internettside? 
 - Ved å legge ut informasjon om prøvetakingsfrekvens og analyseresultater iht prøvetakingsplanen kan gi grunnlag for 
misforståelse. Mange av de kjemiske parameterne er vanskelig å forstå for den enkelte abonnent. Det ville vært bedre å 
legge ut informasjon som er relevant og ikke blottlegge hele prøvetakingsplanen på en internettside. 



 - Hva menes med «relevant informasjon fra farekartleggingen»? Kan det for eksempel være at vannverkseier opplyser 
om at det er gjennomført en kartlegging av alle potensielle farer knyttet til vannverksdrift og at det er etablert rutiner for å 
ha kontroll med disse. Samt at farer 
 som er forbundet til mer kritiske hendelser er det etablert beredskapsrutiner for? Det er med andre ord noe uklart hva 
som forventes her. Det kan ikke være meningen at farekartleggingen 
 skal legges ut på nettsiden, for da vil vannverkets sikkerhet svekkes. 
 Det stilles også spørsmål om denne opplysningsplikten til abonnentene er i tråd GDPR-regelverket. 
 Det kan være at enkelte vil kunne mene de blir overvåket med å få detaljert informasjon om eget forbruk. Ettersom 
dette gjelder alle vannverk også de som produserer under 10 m³, så stilles det 
 spørsmål til hvordan de mindre vannverkene skal kunne overholde dette kravet. I direktivet er dette ikke nevnt så 
detaljert. 


