Rapportering av vannverksdata for 2017
Du/dere har et vannforsyningssystem, som produserer (eller leverer) minst 10 m3 drikkevann
pr. døgn. Eller, dersom produksjonen omregnes til personer, forsyner minst 50 mennesker
eller mer. Dette betyr at du plikter å rapportere inn vannverksdata (se drikkevannsforskriften §
25).
Frist for å rapportere inn er 15. februar 2018
Vannverksdataene er viktige og brukes av mange aktører
Godt drikkevann er av stor samfunnsmessig betydning, og plikten til å rapportere er derfor
forskriftsfestet. Dataene hjelper oss i vårt tilsyn med vannverkene, og sikrer oversikt over
vannforsyninger i en beredskapssituasjon. Mattilsynet leverer også data til en rekke andre
aktører, som Statistisk Sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og EU. Dataene benyttes i viktige
politiske beslutninger, både lokalt og nasjonalt.
Kontroller svarene før du sender inn - Unngå å få rapporteringen i retur
Det viktig at du besvarer samtlige felt og kontrollerer at tallene som legges inn er riktige. For
analyseresultatene må du bruke den enhet som anvendes i drikkevannsforskriften. Resultatet
fra laboratoriet er noen ganger angitt i mikrogram (µg/l), mens forskriften ofte krever at det
legges inn som milligram (mg/l).
Eksempel: 200 µg/l jern skal angis som 0,2 mg/l jern, da 1 mg = 1000 µg. Komma feil, eller at
det legges inn et tall for mye eller for lite, forekommer ofte. Dette skaper selvsagt problemer
når tallene skal brukes.
Husk å fylle ut feltene om alternativ-/reservevannforsyning
Disse registreringene viser om du som vannverk ivaretar leveringssikkerheten (se forskriften §
9). Leveringssikkerhet innebærer at vannverkene skal kunne levere trygt og nok drikkevann til
alle abonnenter, både under normal drift og i situasjoner der den ordinære vannforsyningen
svikter. Dette er et krav myndighetene har hatt og vil ha en økende oppmerksomhet mot i
tiden som kommer.
Har du husket å registrere koordinatene?
Det er obligatorisk å stedfeste inntakspunkt med koordinater. Verdiene som registreres skal
være iht. UTM 33. Dette er viktig informasjon som bidrar til å hindre at ulike samfunnsaktører
utilsiktet forurenser vannkilden.
Ekstrarunder er ressurskrevende- For både deg og oss
Viser innrapporteringen seg å være mangelfull, vil den som hovedregel bli sendt i retur. Mens
du som lar være å rapportere, risikerer å måtte betale løpende tvangsmulkt. Hjelp oss å gjøre
Mattilsynet mer effektivt, og lever korrekt innrapportering til rett tid!
Les veiledningen på http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/ før du begynner
innrapporteringen.
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