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Hva jeg skal snakke om

• Fokusområder for arbeid og tilsyn drikkevann i 2021

• Et rask kikk inn i glasskula for årene framover

• Informere om opplegg for tilsyn med 
drikkevannsbasseng i 2021

 



2021 - Distribusjonssystem –
vannledningsnett

• Om det er gjort en god nok vurdering og håndtering av potensielle 
farer knyttet til distribusjonssystemet som kan true leveringen av 
nok, trygt drikkevann

• Om status for tilstanden til hele distribusjonssystemet er kjent

• Om det er lagt en plan for vedlikehold og fornying av 
distribusjonssystemet

• Om denne planen er oppdatert og tilstrekkelig ambisiøs og konkret

• Og om planen følges

Kort om hva tilsynet skal finne svar på



2021 - Distribusjonssystem –
drikkevannsbasseng

• Tilsyn i 2017 

• Mangelfulle opplysninger om drikkevannsbasseng i Mattilsynets 
registreringer

• Hendelser der drikkevannsbasseng har vært involvert

Konklusjon: Ingen 

merknader

Konklusjon: Ikke 

tilfredsstillende

Farekartlegging og 

farehåndtering (§ 6)

71,5 % 28,5 %

Forebyggende sikring 

(§10)

86,8 % 13,2%

Distribusjonssytem og 

internt fordelingsnett 

(§15)

75,1% 24,9 %



2021 - Leveringssikkerhet

• Vannforsyningssystemene skal kunne levere nok, trygt drikkevann til alle 
abonnenter, både under normal driftssituasjon og i situasjoner der 
vannforsyningen på en eller annen måte svikter. 

• Dette medfører at vannverkseieren må ha tilrettelagt for raskt å kunne 
etablere alternativ drikkevannsforsyning dersom normal vannforsyning 
faller ut.

• Alternative løsninger for å ivareta kravet til leveringssikkerhet:
• Redundante løsninger for hovedvannkilde, vannbehandling og distribusjonsnett.

• Reservevannforsyning

• Nødvannforsyning

• Uavhengig løsning må summen av reserve- og nødvannforsyning kunne 
dekke behov for nok og trygt drikkevann ved svikt i normal vannforsyning.



2021 - Drikkevannshensyn i plan-
saker og i vannforvaltningsplaner

• Mattilsynet
• Er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i saker som 

berører Mattilsynets forvaltningsområde. 
• Uttalelser til relevante plansaker for å sikre til beskyttelse av eksisterende og framtidige 

drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. 

• Kommunen 
• Skal ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og 

reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. (DVF § 26 Kommunens 
plikter)

• I samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter 
plan- og bygningsloven. (DVF § 26 Kommunens plikter)

• Fylkeskommunen 
• Skal ta drikkevannshensyn når den utarbeider regionale planer og sikre at 

drikkevannshensynet ivaretas i de regionale vannforvaltningsplanene etter vannforskriften. 
(DVF § 27 Fylkeskommunens plikter)

• Vannverkseieren 
• Skal gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og informere berørte kommuner ved behov for 

tiltak som krever oppfølging etter § 26. (DVF § 12 Beskyttelsestiltak) 



Utkast til langtidsplan for drikkevann
• 2022: Hygieniske barrierer med hovedvekt på kildebeskyttelse som tåler 

klimaendringene – Og vannverkseiers plikt til å informere berørte kommuner 

ved behov for tiltak som krever oppfølging etter § 26

• 2023: Hygieniske barrierer med hovedvekt på vannbehandling før ev. UV – Tar 

vannbehandlingen høyde for ev. klimaendringer?

• 2024: Leveringssikkerhet med hovedvekt på beredskap + Nødvann til sårbare 

abonnenter som for eksempel store sykehus

• 2025: Leveringssikkerhet med hovedvekt på forebyggende sikring

 



Opplegg for tilsyn med 
drikkevannsbasseng i 2021
• Tilsyn med drikkevannsbasseng i 2021 skal primært gjøres digitalt.

• Vannverkseier fyller ut et spørreskjema «Spørsmål om drikkevannsbasseng»

• Vannverkseier registrerer opplysninger om drikkevannsbassengene i Mattilsynets 
skjematjeneste i etterkant av at spørsmålene er besvart. 

• Opplysningene dere gir vil bli vurdert av Mattilsynet. 

• I noen tilfeller vil vi etterspørre mer informasjon eller komme ut på et fysisk tilsyn 
før vi konkluderer.

• Mattilsynet utarbeider en tilsynsrapport 



Hva er det vi ønsker å 
finne ut av?

• Om vannverkseier har: 

• Utført farekartlegging for drikkevanns-bassengene og om tiltak er 
iverksatt. (DVF § 6. Farekartlegging og farehåndtering.) 

• Sikret at drikkevannsbassengene er tilstrekkelig fysisk sikret mot 
uautorisert tilgang og bruk. (DVF § 10. Forebyggende sikring)

• Sikret at drikkevannsbassengene er i tilfredsstillende stand. (DVF §

15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett)

• Sikret at drikkevannsbassengene driftes godt. (DVF § 15. Distribusjonssystem 

og internt fordelingsnett)



Informasjon til vannverkseierne
• Vannverkseierne vil motta et brev som retter seg mot alle vannverkseiere til 

vannforsyningssystem som produserer mer enn 10m3

• I brevet ligger det informasjon om 
- hva dere skal gjøre og litt «bruksanvisning»
- lenke til hvor dere finner spørreundersøkelsen
- frist
- hvor dere kan få hjelp (førstelinjestøtte er ikke inspektørene)
- hva dere skal gjøre hvis de ikke har noen drikkevannsbasseng



Spørreundersøkelsen er laget i «Forms»



Nye felt i skjematjenesten



Har dere ingen drikkevannsbasseng? 

• Husk at drikkevannsbasseng kan være et rentvannsbasseng ved 
siden av vannbehandlingsanlegget. 

• Hvis dere ikke har drikkevannsbasseng går dere likevel inn på 
skjemaet «endre informasjon om vannforsyningssystem» og skriver 
som opplysning at dere ikke har basseng før dere sender inn 
skjema. Dere finner en tekstboks i trinnet «opprette/rediger 
vannforsyningssystemet» som kan brukes til dette. 

• Husk å oppdatere andre opplysninger om vannforsyningssystemet.

• Spørreundersøkelsen hopper dere over. 



HVORDAN GJØRE DETTE? 

• Sørg for å ha opplysninger om drikkevannsbassengene klare før dere besvarer 
«Spørsmål om drikkevannsbasseng». Spørsmålene er lagt som vedlegg til 
informasjonen slik at dere kan forberede dere.  

• Gå til www.mattilsynet.no/drikkevannsbasseng-2021 og besvar skjemaet.  

OBS: man kan ikke gå ut av undersøkelsen og deretter fortsette «der man slapp»

• Når besvarelsen er sendt inn vil dere motta en kvittering til epostadressen dere har 
oppgitt. Vær derfor nøye med å skrive riktig epostadresse! Lagre kvitteringen på lokalt 
på deres PC på et sted der dere finner den igjen 

• Gå inn på Mattilsynets skjematjeneste og velg skjema «Endre informasjon om 
vannforsyningssystem». Fyll inn nødvendig informasjon i de nye feltene om 
drikkevannsbasseng. Husk å navngi bassengene. 

• Legg til vedlegg: Her laster dere opp kvitteringen dere har lagret. 

• Send inn.



Takk for oppmerksomheten og 
lykke til med arbeidet. 


