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Tema 
•Endrede krav til vannanalyser og 

prøvetakingsplaner i ny drikkevannsforskrift -
hva betyr endringene i praksis?



Formålet til forskriften

Beskytte menneskers helse ved å stille krav om 
sikker levering av tilstrekkelig mengder helsemessig 
trygt drikkevann som er klart og
uten fremtredende lukt, 
smak og farge.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis dere er usikre på hva noen av de andre bestemmelsene i forskriften innebærer skal dere lese disse i lys av formålsbestemmelsen. På denne måten kan formålsparagrafen bidra til å gi mer konkret innhold til skjønnsmessige bestemmelser.



De viktigste endringene
• Det er ikke lenger krav til godkjenning/oppstarttillatelse. Kun plangodkjenning 

+ melding om «klar til drift» (§ 18)

• Alle vannforsyningssystem som leverer til mer enn en bolig/fritidsbolig skal 
registrere seg hos Mattilsynet

• Farekartlegging er grunnlag for planlegging, kontroll og tiltak (§ 6) Paragrafer 
forutsetter at farekartlegging er utført: §§ 12, 13, 19, Vedlegg  

• Tydeligere krav til drift og vedlikehold av ledningsnettet §15
• Oversikt over tilstanden
• Tiltak for utbedring og oppdatert vedlikeholdsplan

• Sikring av anlegg §10
• Fysisk sikring av ulike installasjoner
• IKT- sikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp i hele forksriften, det er dette som er ryggraden i den nye forskriften. Tiltak som hindrer farer i å oppstå, eller redusere sannsynligheten for dette.Noen §§ forutsetter at farekartlegging er utført.§ 12 = beskyttelsestiltak, hvordan beskytte vanntilsigsområde og råvannskilden.§ 13 = Vannbehandling, vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå med mindre vannforsyningsystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 tilsier at det ikke er nødvendig.§19= Prøvetakingsplan denne skal være basert på farekartlegging. Det vil si å kartlegge omfanget av de prøvene som er nødvendige for å sikre og vise at drikkevannet er trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Prøvetakingsplanen og rutinene knyttet til denne utgjør dermed internkontrollen deres for å sikre prøvetaking. Dere må vurdere de ulike delene av distribusjonssystemet hver for seg. Under har vi laget en liste over noen eksempler på hva som kan ha betydning. Listen er ikke uttømmende. Vannledninger: alder, materialtyper og -kvalitet, teknisk tilstand (korrosjon), vurderinger av hvordan vannkvaliteten og forhold i grunnen påvirker de ulike materialene, lekkasje. Kummer: alder, utforming, ventiltyper, type brannventiler, drenering, funksjonalitet (er det mulig å åpne og stenge ventilene).Drikkevannsbasseng: utforming og teknisk tilstand, overvannsavløp fra tak, overflatemateriale innvendig i bassenget, oppholdstid, sirkulasjon, temperatur, lystetthet, mulighet for rengjøring uten avbrudd i vannforsyningen.



De viktigste endringene forts.
• Alle vannverk skal utarbeide prøvetakingsplan (§ 19)

• Nødvendig kompetanse (§ 8) (ikke omtalt i tidligere forskrift)

• Tydeligere krav til beredskap og beredskapsøvelser (§ 11) 

• Tilstrekkelige hygieniske barrierer (§ 13) (tidligere forskrift: minst to hygieniske 
barrierer)

• Kommuner og fylkeskommuner har fått tydeligere plikt til å ta drikkevannshensyn i 
sine planer §§26 og 27

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kompetanse:Alle som utfører arbeid ved vannforsyningsystemet skal spesielt være kjent med betydningen av kravene i §§ 5 (kvalitetskrav), 10(sikring) og 11(beredskap)Beredskap: Dere som er vannverkseiere ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m3 skal utarbeide en plan for gjennomføring av beredskapsøvelser. Tilsvarende gjelder hvis dere har et mindre vannforsyningssystem som leverer drikkevann til en eller flere sårbare abonnenter. Planen for øvelser skal også være oppdatert. 



§ 6 Farekartlegging
• Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller 

reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre leveringen av tilstrekkelige 
mengder trygt drikkevann som er egnet til bruk.  

• Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer 
farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. 

• Vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er 
oppdatert.

• Farer som ikke kan forebygges i det daglige, må håndteres i beredskapsplan

• Farekartleggingen må tilpasses det enkelte vannforsyningssystem

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noe av det viktigste dere skal gjøre som vannverkseiere, er å avdekke hvilke farer som kan hindre dere i å produsere nok trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.Hele vannforsyningssystemet, fra vanntilsigsområdet til tappekranene, må vurderes for å identifisere farene. For hver fare dere har identifisert, skal dere iverksette tiltak som enten hindrer farene eller reduserer sannsynligheten for at farene oppstår. Tiltakene kan være fysiske som for eksempel gjerder, lås eller sikring mot tilbakestrømming, eller endrede rutiner som for eksempel økt antall kontroller med at gjerdene er i orden. Vannbehandling og adgangskontroller er andre eksempler på tiltak.Enkelte farer vil bare oppstå i mer sjeldne tilfeller, og det vil kreve urealistisk mye i det daglige å skulle forebygge dem. Dere skal håndtere disse mer sjeldne og uforutsigbare farene gjennom beredskapsarbeidet.



Revidert april 2017  
Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/sikkerhet_og_beredskap_i
_vannforsyningen.1929

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av farekartlegging og farehåndtering etter ROS-metoden, som også er i samsvar med fremgangsmåten beskrevet i standarden NS-EN 15975-2. Ved å følge metoden som er beskrevet i denne veilederen kan dere tilfredsstille kravene til farekartlegging og farehåndtering i § 6, til ROS-analyse i § 11 og til risikovurderingen etter NS-EN 15975-2 i § 21.

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/sikkerhet_og_beredskap_i_vannforsyningen.1929


§ 19 Prøvetakingsplan
Vannverkseier skal utarbeide og  etterleve prøvetakingsplan basert 
på farekartlegging.

Prøver skal tas fra: 
• Råvann (fungerer råvannskilden som en hygienisk barriere?)
• Vann ut fra vannbehandlingsanlegg (fungerer 

vannbehandlingsprosessen?)
• På ledningsnett (mottar abonnentene trygt vann, i samsvar med 

krav?)

Prøvetakingsplanen skal beskrive:
• Antall
• Hvor prøver tas (prøvetakingspunkt)
• Når prøver tas
• Hvilke analyseparametere prøvene skal analysers for (må oppfylle 

krav i §§ 21 og 22)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grenseverdiene for radioaktive stoffer i drikkevann er flyttet ut av drtikkevannsforskriften, finnes nå i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, eks. RadonHvis dere har et vannforsyningssystem som mottar drikkevann fra et annet vannforsyningssystem, for eksempel hvis vannforsyningssystemet deres kun består av et distribusjonssystem, kan dere samarbeide med de som leverer drikkevannet om prøvetakingsplanen. Et slikt samarbeid kan for eksempel være aktuelt for vannforsyningssystem som er organisert som et interkommunalt selskap.



§ 20  Minstekrav til råvannsprøver

Ny forskrift Tidligere forskrift

Produsert  mengde 
vann per døgn (m3)

Minimum antall 
råvannsprøver per år

Antall personer forsynt

≤ 10 1 Ingen krav

10 – 2.000 4 50 – 10.000 4

2.000 – 6.000 8 10.000 – 30.000 8

12.000 12 > 30.000 12

Krav til frekvens:

• For vannverk som produserer > 10 m3 per døgn (tidligere leverer til  > 50 
personer): ingen endring

• Vannverk som produserer < 10 m3: nytt krav 

Krav til parameter: 
• For vannverk som produserer > 10 m3 per døgn: E. coli, intestinale 

enterokokker, koliforme bakt, pH, turbiditet, farge (i stor grad som tidligere 
for forskrift)

• Vannverk som produserer < 10 m3: bare E. coli (nytt krav)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hos mennesker forekommer denne typen tarmbakterier i lavere antall enn de koliforme bakteriene. Hos husdyr, spesielt drøvtyggere, kan de forekomme i høyere antall. Disse bakteriene tåler imidlertid bedre opphold i vann enn de koliforme bakteriene. Etter et utslipp av avføring, vil de derfor kunne gjenfinnes i vannet lenge etter at de koliforme bakteriene har «dødd ut». De vil av samme grunn også kunne gjenfinnes i lengre avstand fra et utslipp av kommunalt avløpsvann, enn de koliforme bakteriene.Smitte med tarmvirus via vann skjer stort sett bare fra menneskers avføring. Virus som smitter via avføring, overlever vanligvis lenger i vann enn de koliforme bakteriene. Derfor er de intestinale enterokokkene en bedre indikator på at virus kan være tilstede, enn de koliforme bakteriene. 



§ 21 Minstekrav til antall drikkevannsprøver

For mange vannverk er minstekrav til antall prøver i ny forskrift mindre enn 
i gammel forskrift.

Antall prøver skal fastsettes ut fra farekartlegging – vil for mange vannverk 
innebære at antall prøver må være vesentlig mer enn minstekrav

Produsert  mengde vann per døgn 
(m3)

Antall prøver per år for 
prøvegruppe A
(x = m3 produsert per døgn)

Antall prøver per år for 
prøvegruppe B
(x = m3 produsert per døgn)

≤ 10 og ingen sårbare abonnenter 1

≤ 10 og med sårbare abonnenter 4 0,5 (hvert annet år)

10 – 100 4 0,5 (hvert annet år)

100 – 1.000 4 1

1.000 – 10.000 4 + (3x/1.000) 1 + (3x/3.3000)

10.000 – 100.000 4 + (3x/1.000) 4 + (3x/10.000)

>100.000 4 + (3x/1.000) 10 + (3x/25.000)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjelder alle vannverk som omfattes av forskriften: dvs. alle vannverk som forsyner minst to husstanderTabell for antall årlige prøver av hhv. A-parametere og B-parametere ut fra:m3/døgn produsert vann, beregnet over uke med høyest produksjon (jf § 3, f)Uten vannmåler beregnes mengden ut fra den uken i året da flest personer blir forsynt x 0,2m³Kravene gjelder antall enkeltprøver per år (tidligere forskrift, nettprøver: antall prøveomganger)Sårbar abonnent er def i §3, abonnent som kjennetegnes ved stor risiko for sykdom eller andre alvorlige konsekvenser dersom det ikke leveres tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann.



Prøvegrupper A og B

• Parametere som alltid er gruppe A: 
• Fekale indikatorbakterier: E. coli, Intestinale enterokokker, koliforme bakterier
• kimtall
• Sensoriske: lukt, smakt
• Fysikalske: farge, turbiditet, ledningsevne, pH

• Parametere som er gruppe A, bare hvis de er knyttet til 
vannbehandlingskjemikalium som benyttes:
• Aluminium (hvis kjemisk felling med aluminium som koagulant)
• Jern (hvis kjemisk felling med jern som koagulant)
• Ammonium og Nitritt (hvis desinfeksjon med kloramin)

• Øvrige parametere: Gruppe B

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sammenlikning med tidligere forskrift: prøvegruppe A tilsvarer i stor grad nettkontroll + enkelt rutinekontroll i tidligere forskriftPrøvegruppe B tilsvarer i stor grad utvidet rutinekontroll i tidligere forskrift



§ 5 Grenseverdier
• Drikkevannet skal være helsemessig trygt: 

• Alltid
• Der det leveres til mottaker

• Implementerer grenseverdier i EU drikkevannsdirektiv

• Generelt krav: drikkevannet skal ikke inneholde virus, 
bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer 
som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare 

• Viser til Vedlegg 1 (grenseverdier for de enkelte 
parameterne)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Følgende steder:Påkoblingspunkt mot andre vannforsyniingssystemerPåkoblingspunkt mot interne fordelingsnett eller enkeltvannsforsyningerTappepunkter som vannverkseier har ansvaret forDer vannet forlater en vanntank som vannverkseirer har ansvaret for



§ 22 Tiltak ved avvik
• Gjelder avvik fra tabellene i vedlegg 1 og 2.

• Avvik fra vedlegg 1 skal alltid rettes så raskt som mulig 

• For avvik fra vedlegg 2 skal vannverkseier vurdere om 
avviket kan utgjøre helsefare, og i så fall umiddelbart 
gjennomføre tiltak for å rette avviket. Vannverket må evt
dokumentere dersom avviket ikke anses å utgjøre 
helsefare



§ 21 muligheter for reduksjon i 
prøvefrekvenser 
• Antall prøver kan reduseres (ikke for E. coli) ut fra:

• Krever at vannverkseier har gjennomført:
• Risikovurdering der resultatene fra råvannsprøvene inngår
• fått denne akseptert av Mattilsynet

• Hvis risikovurdering konkluderer med ingen helsefare, kan
• frekvens reduseres hvis samtlige representative drikkevannsprøver for 

en periode på 3 år (minst to prøver) har resultat < 60 % av 
grenseverdi/tiltaksgrense

• parameter utelates fra analyse hvis samtlige representative 
drikkevannsprøver for en periode på 3 år (minst to prøver) har resultat < 
30 % av grenseverdi/tiltaksgrense

Historiske data (før 2017) kan inngå i dette – må ikke være basert på 3 
etterfølgende år

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å kunne redusere omfanget av analyser av en parameter hvor grenseverdien eller tiltaksgrensen er 0, gjelder andre regler. Her må samtlige representative analyser av parameteren i hele perioden være 0. For pH må verdien være stabilt innenfor det tillatte intervallet i hele perioden.



Eksempel på risikovurdering
Beregning av parameter

Analyse Grenseverdi Kommentarer
Risikovurdering

Konklusjon

Epiklorhydrin 0,1µg/L Epiklorhydrin kan inngå som bestanddel i 
polymer. VV bruker nn polymer der 
epiklorhydrin ikke inngår

Ikke relevant å 
beregne verdi

Akrylamid 0,1µg/L Akrylamid kan inngå som en bestanddel i 
polymer. Det inngår 0,02% fritt akrylamid i 
nn polymer. Det tilsettes 0,09g/m³ vann; 
dvs. 0,09µg/L. Av dette utgjør 0,02%fritt 
akrylamid; dvs. 0,00018µg/L

Teoretisk beregnet 
er innholdet langt 
under 
grenseverdien i 
DVF

Vinylklorid 0,5µg/L Vinylklorid er restmengder av monomerer
fra PVC-materialer, vv har ikke pvc i sitt 
ledningsnett

Ikke relevant å 
beregne



• For å redusere antallet analyser innenfor prøvegruppe A eller B må to 
forutsetninger innfris. 

• 1. Reduksjonen må begrunnes med en risikovurdering utført slik forskriften
krever. 

• 2. Det må kunne vises til en god analyseserie av den aktuelle parameteren.

Reduksjon av parametere
Eksempel på risikovurdering forts.



Hva finnes på www.mattilsynet.no ?
• Generell info side til vannverkseiere

• https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsy
ningssystem/

• Veileder til ny forskrift
• Nettbasert – tilrettelagt for fortløpende oppdatering

• https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende
_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskrift
en.25091

http://www.mattilsynet.no/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091


Lykke til med å forstå og etterleve drikkevannsforskriften

Ta gjerne kontakt med lokalt Mattilsyn

Takk for oppmerksomheten
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