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Høringsuttalelse fra Bergen kommune til forslag til endring av forskrift om 
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Hva saken gjelder:
Saken gjelder høringssvar til forslag om endringer i drikkevannsforskriften. Mattilsynet sendte 
ut forslag til endringer i e-post datert 13. juni 2022. Bakgrunnen for forslaget til endringer er 
nytt drikkevannsdirektiv – direktiv (EU) 2020/2184 – som ble vedtatt i EU i 2020, og er i norsk 
rett gjennomført ved drikkevannsforskriften, som en del av EØS-avtalen. 

Gjeldende drikkevannsforskrift fra 2017 er utformet etter utkastet til drikkevannsdirektivet slik 
det da forelå. Denne høringen er et forslag til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften 
for å gjenspeile den vedtatte versjonen av direktivet. For full oversikt over endringsforslagene 
vises det til høringsbrev fra Mattilsynet: 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/revidering_a
v_drikkevannsforskriften.42639

Drikkevannsforskriften ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet er 
ansvarlig direktorat.

Høringsfrist: Opprinnelig frist var 15. september 2022, men det er gitt utsettelse til 29. 
september 2022. 

Innspill fra fagetat:
Bergen Vann har følgende merknader til endringsforslagene:
 
Forskriften skal tre i kraft allerede 1. januar 2023.  Det innføres krav til analyser for nye 
parametere, blant annet somatiske kolifager. Bergen Vann stiller spørsmål ved om 
laboratoriene klarer å bli akkreditert for disse nye analysene på så kort tid.  I en 
overgangsperiode, før akkreditering er på plass, kan det ikke stilles nye krav til 
vannverkseierne.

Ifølge § 19 og vedlegg 1 skal prøver av tungmetallene kobber, bly og nikkel tas hos 
abonnent.  I Bergen er det faste prøvetakingspunkter i nettet, og det er flere 
forsyningsområder. Å ta prøver på fast basis fra abonnenter er krevende. Dersom en med 
dette kravet er ute etter å se om vannkvaliteten er slik at den utløser disse stoffene fra 
abonnentens egne kraner, bør en kunne ta prøver fra kraner i våre egne 
prøvetakingsstasjoner.

Opplysningsplikten overfor abonnenter er vesentlig utvidet i forslaget til § 23. Formålet med 
forskriften er levering av hygienisk sikkert og bruksmessig godt drikkevann. Deler av den 
informasjonen vannverkseier skal opplyse om må anses å være irrelevant etter Bergen 
Vanns mening. Ved å forskriftsfeste krav til forbrukerinformasjon som ikke har slik relevans 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/revidering_av_drikkevannsforskriften.42639
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/beredskap_for_drikkevann/revidering_av_drikkevannsforskriften.42639
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reduseres autoriteten til forskriften. Bergen kommune gir uansett god og oppdatert 
informasjon om vannkvalitet, økonomi og råd om vannsparing på våre nettsider. En så 
omfattende forbrukerinformasjon som det legges opp til her bør eventuelt anbefales til 
vannverkseiere i en ny veiledning til forskriften. 

I § 23 andre ledd står det at abonnentene skal motta informasjon minst en gang årlig uten å 
be om det.  Dette er en merkelig formulering, og spørsmålet er hvordan dette skal 
tilfredsstilles. Er det tilstrekkelig at informasjonen legges ut på kommunens nettsider eller 
skal alle abonnentene tilskrives? Det bør klargjøres ytterligere. 

I § 23 stilles det også blant annet krav om at informasjon om innhold av magnesium og 
kalium legges ut på en oppdatert nettside. Dette framstår som uryddig i og med at disse 
stoffene ikke inngår i analysekravene.

Kommuneoverlegen har følgende merknader til endringsforslagene: 

Til § 24 «Opplysningsplikt til Mattilsynet.»
Kommunene er pålagt gjennom folkehelseloven § 27 å ha nødvendig samfunnsmedisinsk 
kompetanse og herunder kunne fatte hastevedtak i saker om helsemessig beredskap. Etter 
smittevernloven § 4-1 kan kommunelegen også fatte vedtak om en rekke inngripende tiltak 
dersom de smittevernmessige forholdene krever dette.

Kommunelegen har bl.a. en plikt til å umiddelbart følge opp spredning av smittsom sykdom 
eller mistanke om slik iht. smittevernloven § 3-6.

For å sikre kommunens ansvar iht. § 27 i folkehelseloven, vil det være rimelig å pålegge 
vannverkseier en parallell varslings- og opplysningsplikt til Mattilsynet og kommunelegen. 

En slik varslingsplikt foreligger allerede for leger, jf. smittevernloven § 3-6 og Mattilsynet er 
også pålagt en varslingsplikt til kommunelegen etter smittevernloven § 4-10 tredje ledd, ved 
mistanke om smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende endring i ordlyden i forskriftens § 24 
(endringer i kursiv):

§ 24.Opplysningsplikt til Mattilsynet offentlige myndigheter
«Vannverkseieren skal varsle Mattilsynet og kommunelegen straks ved mistanke om avvik 
fra kravene i § 5 første ledd eller ved overskridelser av tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan 
utgjøre en helsefare. Vannverkseieren skal samtidig informere om hvilke tiltak som 
gjennomføres i samsvar med kravene i § 22 og hvilke råd de gir abonnentene.

Dersom Mattilsynet eller kommunelegen ber om det, skal vannverkseieren uten ubegrunnet 
opphold avgi Mattilsynet de opplysninger som er nødvendige for at disse skal kunne 
gjennomføre sine lovpålagte oppgaver etter denne forskriften.»

Til § 23 annet ledd bokstav d) «Opplysningsplikt til abonnentene»
Kommuneoverlegen forstår det slik at det hensikten med bestemmelsen er å sikre 
abonnentene oppdatert informasjon om vannverket og teksten foreslås justert for å 
tydeliggjøre dette. Forslaget vil hindre at vannverkseier har en teknisk, sikkerhetsmessig og 
grafisk oppdatert internettside, men hvor selve informasjonen ikke er oppdatert:

§ 23 annet ledd bokstav d) «Opplysningsplikt til abonnentene»
«Ved vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal 
vannverkseier sikre at det foreligger en oppdatert internettside med oppdatert informasjon 
om …»
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Byrådens vurdering og forslag til høringsuttalelse: 
Bergen kommune viser til høringsbrev fra Mattilsynet om forslag til endring av forskrift om 
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96 % av byens befolkning. Bergen 
kommune er opptatt av at vannforsyningen til kommunens abonnenter skal være av høy 
kvalitet og ha høy leveringsstabilitet. Bergen Vann er derfor Bergens viktigste 
næringsmiddel- og miljøbedrift. Rent vann til folk og fjord er mottoet. Hovedoppgavene er å 
sørge for at bergenserne har tilgang til rent og trygt drikkevann 24 timer i døgnet – 365 dager 
i året, samt sikre at avløpsvann blir håndtert på en sikker og miljømessig god måte slik at 
vassdrag og sjøområder kan brukes til rekreasjon, bading og friluftsliv.

Bergen kommune har innført hensynssoner og bestemmelser med restriksjoner i 
kommuneplanens arealdel for å sikre råvannskilder og vanntilsigsområder. Det er positivt at 
kommunens forpliktelser i så måte blir ytterligere tydeliggjort i forskriften. Bergen kommune 
imøteser totalt sett endringene i drikkevannsforskriften, og viser for øvrig til de punktvise 
merknadene slik de fremkommer overfor etter innspill fra Bergen Vann og 
Kommuneoverlegen. 

Vedtakskompetanse: 
Byrådets fullmakter § 6, vedtatt av bystyret 16. desember 2020 i sak 378/20:
Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis 
av bystyret.

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 21.06.2022 sak 191/22 og fattet
følgende vedtak:

Byrådet avgir eventuelt høringssvar til «Høring - Utkast til endringer i drikkevannsforskriften» 
på vegne av Bergen kommune.

Byråd for klima, miljø og samferdsel innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Byrådet avgir høringsuttalelse til forslag til endring av forskrift om vannforsyning og 

drikkevann (drikkevannsforskriften) slik den fremkommer av byrådens forslag.

2. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor.

Dato: 13. september 2022

Thor Haakon Bakke
Byråd for klima, miljø og samferdsel

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg: 
1. Høringsuttalelse til utkast til forskrift om endring i forskrift om vannforsyning og 

drikkevann (drikkevannsforskriften) – Kommuneoverlegen
2. Høyring - endring i drikkevannsforskriften – Bergen Vann


