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Forvaltningsloven § 11 veiledningsplikt 

Har alminnelig veiledningsplikt innenfor Mattilsynets forvaltningsområder. 

- Svare på spørsmål som kommer innenfor Mattilsynets saksområder 

- Skal av eget tiltak vurdere partens behov for veiledning 

 

Formål: Gi parter og andre mulighet til å ivareta interessene sine på best mulig 

måte. 

 

Veilede om:  

- Gjeldende lover og forskrifter 

- Vanlig praksis 

- Regler for saksbehandling, særlig om partens rettigheter og plikter etter 

forvaltningsloven 



Forts. Forvaltningsloven § 11 veiledningsplikt 

Hvordan veilede: 

- Skriftlig eller muntlig 

- Skjemaer og lignende – hjelp til utfylling 

- Mattilsynet er feil organ for en henvendelse – vise til eller oversende til rett organ 

 

Tilsynsrapporter: 

- Påpekning av plikt er rettslig sett veiledning (viser til forskriftskrav) 

 

Mattilsynet veileder ikke om: 

- Konkrete løsninger. Men: kan peke på omstendigheter som i det konkrete     

  tilfellet særlig kan få betydning for resultatet, slik at vedkommende kan  

  innrette seg på dette. 

- Forhåndsuttalelser – binde seg til hvordan utfallet blir i en bestemt sak 

 

 



Matloven 

§1. Formål:  

-sikre helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og 

forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig 

produksjon. 

Omfatter også drikkevann. 

§ 5. Etterlevelsesplikt og systematiske kontrolltiltak 

- Virksomheten skal sørge for at relevante bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

loven etterleves…… 

§6. Forebygging av fare, varsling og iverksetting av tiltak 

- Foreligger det grunn til mistanke om farer for helseskadelige næringsmidler eller 

helse- eller miljøskadelige innsatsvarer, skal virksomheten umiddelbart varsle 

tilsynsmyndigheten. 

- Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere 

eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette 

tilbaketrekking fra markedet. 

Flere paragrafer med andre forpliktelser for virksomheten (feks opplæring, 

opplysningsplikt mm) 

 



forts. Matloven 

 

§ 23 Tilsyn og vedtak 

- gir Mattilsynet myndighet til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for 

gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven 

 

§ 25 og 26 

- gir Mattilsynet myndighet til opptrappende virkemiddelbruk ved helsefare eller 

dersom enkeltvedtak ikke etterkommes ( stenging, virksomhets-karantene, 

tvangsmulkt) 



Drikkevannsforskriften 

§ 1. Formål 

Sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, 

herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe 

slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

§ 5-7, kap 2 generelle bestemmelser: 

- Vannverkseier skal….. 

- Vannverkseier plikter…. 

§ 8-10, kap 3 godkjennings- og meldingsbestemmelser 

- Mattilsynet gis godkjenningsmyndighet, § 9 

- Vannverkseier plikter å legge fram dokumentasjon som omfatter alle forhold som kan ha 

innvirkning på kvalitet og kvantitet av drikkevann, § 10 

- Vannverkseier har meldeplikt og opplysningsplikt 

§11-15, kap 4 spesielle bestemmelser 

- Vannverkseier skal…. 

- Eier av vannforsyningssystem skal påse…. 

- Vannverkseier skal sikre…. 

 

 



Konklusjon 

Vannverkseier har ansvar for å sikre at  

vannforsyningssystemet utformes og driftes i  

henhold til gjeldende regelverk 

 

Mattilsynet veileder, godkjenner, fører tilsyn med at  

regelverk etterleves og fatter nødvendige vedtak. 

 

Felles mål: Nok og trygt drikkevann!!!! 



Kommunikasjon 

• Informasjon og kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å oppnå 
Mattilsynets mål 

• Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet og dialog med 
innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet  

 

Hovedkanaler: 

• www.mattilsynet.no: veiledere, regelverk, info rettet mot næring og 
publikum 

• www.matportalen.no: veiledere, forbrukerrettet informasjon 

• media: intervjuer, kronikker 

• sosiale medier: Matportalen på Facebook og twitter 

• telefon og direkte kontakt: primært DK og pressevakt/HK 

 

http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/


Mattilsynet.no 

Regelverk 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 

 

Veiledninger 

Veileder til drikkevannsforskriften 

 

Andre nyttige publikasjoner 

Analysebehov for kjemiske stoffer i vann  

Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk 

Godkjente kjemiske produkter til behandling av drikkevann (26.03.2012)  

Vannforsyningens ABC  

 

Veiledning i bruk av Altinn 

E-læring og tekstdokumenter 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010723-0881.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010723-0881.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040213-0406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040213-0406.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_drikkevannsforskriften-3/BINARY/Veileder til drikkevannsforskriften
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_drikkevannsforskriften-3/BINARY/Veileder til drikkevannsforskriften
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/veiledning_i_beredskapsplanlegging_for_vannverk.1894/BINARY/Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/veiledning_i_beredskapsplanlegging_for_vannverk.1894/BINARY/Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk


Andre nyttige linker 

Folkehelseinstituttet 

- www.fhi.no 

- Kompetanseorgan for vannforsyning på nasjonalt plan. Gir råd og veiledning til 

tilsynsmyndigheter og andre offentlige organer og vannverk, samt generell 

informasjon i vannforsyningsspørsmål ellers. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

- www.dsb.no 

- Veiledning innen arbeid med beredskap og ROS-analyser 

 

 

 

http://www.fhi.no/
http://www.dsb.no/

