
BEREDSKAPSPAKKEN DIHVA
Sonderingsmøte på Svartediket 02.10.19  kl 9:30-13:30



Status beredskap i VA-sektoren:

Nasjonalt tilsynsprosjekt av beredskapen hos 515 vannverk 
gjennomført av Mattilsynet i 2016

Prosjektet viste at beredskapen i vannbransjen må bli bedre. 
Mattilsynet påviste brudd på regelverket hos fire av fem vannverk. 
Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og 
beredskapsøvelser. 

Tilsyn med 190 drikkevannsbassenger i region Øst 2017 

35,3 % av vannverkene hadde regelverksbrudd. 90% av disse 
omfattet brudd på krav knyttet til Farekartlegging og farehåndtering.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

§ 6 Farekartlegging og fargehåndtering - Vannverkseier skal her 
identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et 
akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder 
helsemessig trygt drikkevann. 



DIHVA HAR HELT SIDEN STARTEN BISTÅTT 

KOMMUNENE MED BISTAND TIL BEREDSKAP
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NÅ VIL DIHVA LAGE ET HELHETLIG SYSTEM FOR RULLERING 

OG OPPFØLGING AV BEREDSKAP
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Årlig oppfølging av farekartlegging / ROS / beredskapsplanlegging

• Fast årlige fellesmøte

• Årlig oppfølging enkeltkommuner

• Dihva administrer fremdrift gjennom beredskapspakken
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Inndeling i geografiske områder etter samme mal som VA-norm. Det bidrar til å gi en oversikt hva kommunene 

kan hjelpe hverandre med / hvilke ressurser som er tilgjengelig i en kommune ved eventuelle hendelser. 

DIHVA vil i tillegg sikre erfaringsutveksling mellom de ulike regionene / gruppene.

• Fast årlige fellesmøte

• Årlig oppfølging enkeltkommuner

• Dihva administrer fremdrift gjennom beredskapspakken

• Fast årlige fellesmøte

• Årlig oppfølging enkeltkommuner

• Dihva administrer fremdrift gjennom beredskapspakken

• Beredskapsøvelser etter oppsatt plan



NØDVANN:

Dihva vil starte et prosjekt

for anskaffelse og drift av utstyr og planverk til

bruk ved større hendelser

Regionen er tenkt delt i i i 4-5 nødsvannsdistrikter med vertskommuner 

for utstyrslagring

Dihva vil tilby administrasjon og tilsyn av nødvannsystemet,  og 

administrasjon av øvelser


