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Uttalelse til forslag til endringer i drikkevannsforskriften 
 
Viken fylkeskommune viser til Mattilsynets høring av utkast til endringer i 
drikkevannsforskriften, i brev datert 10.6.2022. Bakgrunn for høringsforslaget er vedtaket av 
nytt drikkevannsdirektiv (direktiv (EU) 2020/2184) i EU i 2020. Direktivet er gjennomført i 
norsk rett gjennom drikkevannsforskriften. Gjeldende drikkevannsforskrift fra 2017 er 
utformet etter utkastet til drikkevannsdirektivet slik det da forelå. Høringen er et forslag til 
endringer i drikkevannsforskriften for å gjenspeile den vedtatte versjonen av direktivet. 

Kort oppsummert handler endringene om:  

• Risikobasert tilnærming skal gi skreddersydde tiltak  
• Tilgang til drikkevann for alle  
• Abonnentene settes i stand til å stille krav om nok, trygt drikkevann  
• Hensynssoner for å blant annet møte utfordringer med klimaendringer  
• Sikkerhetskultur for drikkevann 
• Biocidprodukter reguleres særskilt 
• Materialer i kontakt med drikkevann 
• Økte krav til lekkasjekartlegging og -reduksjon 
• Behov for tydelig avklaring av hvilket drikkevannsregelverk som gjelder offshore og på 

skip 
 

Fylkeskommunes rolle 

Fylkeskommunen uttaler seg til høringsforslaget som regional planmyndighet og 
vannregionmyndighet, og med ansvar innen folkehelsearbeidet. Relevante endringer i 
forslaget til ny forskrift for fylkeskommunen er knyttet til økt opplysningsplikt til abonnentene 
på drikkevann, økt vektlegging av hensynssoner i arealplanlegging, bedre IKT-sikkerhet og 
mulighet for alternative analysemetoder av drikkevann og råvann.  

Fylkeskommunes vurdering 

Klimaendringene med mer ekstremvær, økt årlig middeltemperatur, mer kraftig nedbør og 
vind, samt hyppigere fryse/tine episoder, kan gi betydelige utfordringer for 
drikkevannsforsyningen. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med langsiktig og 
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helhetlig kommunal planlegging der drikkevannshensynet inngår. I tillegg er det nødvendig 
med tilstrekkelig vannbehandling, innarbeidede rutiner og beredskap for å sikre trygt vann. 

I forslaget til ny forskrift foreslås det en ytterligere vektlegging av hvor viktig det er med 
hensynssoner i vanntilsigsområde og råvannskilder. Beskyttelse av råvannskilder er et utslag 
av føre var-prinsippet, og er et viktig tiltak for å sikre produksjonen av nok, trygt drikkevann. 
Selv om bruk av hensynsoner allerede er hjemlet i plan- og bygningsloven, vil forslaget til ny 
forskrift kreve en vurdering av hensynssoner etter drikkevannsforskriften. Det er positivt å 
klargjøre at plikten for vurdering og bruk av hensynssoner også er relatert til drikkevannet. 

Følgende forslag til ny setning i forskriftens § 27 har direkte betydning for fylkeskommunen: 
«Fylkeskommunen skal være pådriver for å samordne helhetlige løsninger for 
drikkevannsforsyningen, i samsvar med folkehelseloven § 20».  

Viken fylkeskommune vurderer denne setningen som en presisering av oppgavene 
fylkeskommunen allerede har. Det er positivt at fylkeskommunens oppgaver blir presisert i 
forslaget til endringer i forskriften, og Viken fylkeskommune vil fortsette å se våre roller i 
sammenheng. En tydeliggjøring av fylkeskommunens oppgaver i drikkevannsforskriften vil 
kunne bidra til å se samarbeidsmuligheter og sammenhenger i arbeidet fylkeskommunen gjør, 
der målet om en helhetlig planlegging kan bidra til at fylkeskommunen ivaretar og sikrer nok, 
trygt drikkevann i fylket. 

Fylkeskommunen støtter at det blir angitt konkrete krav til hvilken informasjon 
vannverkseierne må gi abonnentene. Informasjon om drikkevannet er viktig for at 
abonnentene kan stille krav om å levere nok, trygt drikkevann.  

Det er bra at det foreslås å tydeliggjøre rapporteringskravet ved IKT-hendelser for 
vannforsyningssystemer, ved at dette faller inn under NIS-regelverket. Slik kan digitale 
sårbarheter reduseres. Fylkeskommunen er også positiv til forslagene om alternative 
analysemetoder av drikkevann og råvann. 

Fylkeskommunen ber om at drikkevannsforskriftens veileder, utarbeidet i 2021, oppdateres i 
tråd med de nye endringene i forskriften. I en veileder er det viktig med klare retningslinjer 
for oppfølging av vannforsyningssystemene, slik at man unngår unødvendig tidsbruk på 
tolkning og vurderinger. 

 

Vennlig hilsen 

Annette Lindahl Raakil Helene Gabestad 

Fylkesråd for plan, klima og miljø Spesialrådgiver 
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