Nå er det på tide å rapportere vannverksdata for året 2018
Dere har et vannforsyningssystem som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn. Dette
tilsvarer vanligvis at vannforsyningssystemet leverer til minst 50 mennesker eller 20
boliger/hytter med vann.
Godt drikkevann er av stor samfunnsmessig betydning, og plikten til å rapportere data om
vannforsyningen er forskriftsfestet i forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften). Slik hjelper dere Mattilsynet med å sikre vannforsyning i en
beredskapssituasjon og med å føre tilsyn med vannforsyningssystemene. 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.
Du som vannverkseier har også ifølge drikkevannsforskriften plikt til å informere publikum om
forhold omkring vannforsyningen og kvaliteten på drikkevannet.
Frist for innrapportering er 15. februar 2019
Dersom du gir en mangelfull innrapportering kan det resultere i at den blir sendt i retur.
Dersom du ikke rapporterer innen fristen, eller unnlater å rapportere, kan det føre til
tvangsmulkt.
Hvordan rapportere
Rapporteringen gjør du på internett gjennom Mattilsynet sin skjematjeneste. Du kan gå inn via
www.mattilsynet.no under tema Vann og videre Vannforsyningssystemer. Under overskriften
Skjema: klikk på linken Årlig innrapportering av vannforsyningssystemer.
Her ligger også veiledning til innrapporteringen. Les den før du starter.
Viktig
•
•
•

Besvar alle felt.
Kontroller at riktig kontaktperson og kontaktinformasjon ligger inne.
Det er viktig at dere legger inn riktige opplysninger om alternativ og reservevannforsyning.
Legg inn hvor mange personer den alternative vannforsyningen kan forsyne, og hvor
lenge de kan forsynes.

Ting å være klar over
•
•

•

Kontroller at tallene du legger inn er riktig. Dette gjelder særlig for analyseresultatene.
Bruk samme enhet som i drikkevannsforskriften. Resultatet fra laboratoriet kan være
angitt i mikrogram (µg), mens forskriften bruker milligram (mg). 1 mg tilsvarer 1000 µg.
Eksempel: laboratoriet oppgir en verdi på 200 µg/l. Skriv dette som 0,2 mg/l i
rapporteringen.
Det kan lønne seg å ta kontakt med laboratoriet dere bruker. De kan ofte lage en
samlerapport for analyseresultatene i den formen som skal rapporteres inn.
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