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Tema

• Leveringssikkerhet

• Krav til nødvann

• ROS/beredskap, beredskapsøvelser

• Kompetansekrav, plan iht §§ 5, 10 og 11

• Ledningsnett



Drikkevannsforskriften

• Fokusområde for Mattilsynet. Fullgod leveringssikkerhet eller ha lagt klare planer for 
dette innen 2019 

• Vannverkseier skal levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid 
(drikkevann, sanitær vann og brannvann). Innebærer at vannverkene skal levere 
trygt og nok drikkevann til alle abonnenter, både under normal driftssituasjon og i 
situasjoner der vannforsyningen på en eller annen måte svikter. Dvs tilrettelegging 
for raskt å kunne etablere alternativ forsyning dersom normal vannforsyning faller 
ut.

• Beredskapsveilederen: «sikker leveranse av tilstrekkelige mengder vann under 
normale forhold og under katastrofer i fredstid og ved krig, herav svikt i ethvert 
viktig element i vannforsyningen ikke slår ut store deler av vannforsyningen.»

• Fasit finnes ikke: mange mulige løsninger, varierer fra vannverk til vannverk 

§ 9 Leveringssikkerhet



Begreper

• vannverkets normale kilde, som leverer vann via ledningsnettet og som oppfyller 
kravene i drikkevannsforskriften

Hovedkilde



• kilde som leverer vann når uttaket fra hovedkilden er utilstrekkelig. Kan komme fra 
egen kilde, alternativ hovedvannkilde eller fra annet vannverk og med distribusjon 
av vann med drikkevannskvalitet gjennom det ordinære ledningsnettet.

Reservevannkilde



• et sett av tiltak/løsninger som i sum utgjør en tilfredsstillende alternativ   

vannforsyning av drikkevann gjennom det ordinære ledningsnettet.

Reservevannforsyning



• det foreligger dublering av forskjellige delelementer i vannforsyningssystemet. Hvis 
et delelement feiler eller svikter vil et annet overta.

Redundante løsninger



• vann av drikkevannskvalitet til drikke og personlig hygiene distribuert utenom bruk 
av det ordinære ledningsnettet. Kan leveres i kombinasjon med andre løsninger.

Nødvannsforsyning



• vann som ikke har drikkevannskvalitet. Kan tilføres gjennom  ordinært ledningsnett 
blant annet for å opprettholde trykk på ledningsnettet, vann til sanitært bruk, som 
brannvann eller for teknisk bruk. Etter avtale med kommunelege og Mattilsynet.

Krisevann



Løsninger på leveringssikkerhet

• Redundante løsninger (hovedkilde, vannbehandling og ledningsnett)

• Vann fra reservekilder (reservevannforsyning)

• Drikkevann kobles inn på distribusjonsnettet fra et annet vannforsyningssystem          
( reservevannforsyning)

• Påfylling av drikkevannsbasseng, evt fra annet vannforsyningssystem 
(reservevannforsyning)

• Levering av drikkevann med tank (nødvannforsyning)

• Utplassering av deponier med drikkevann (nødvannforsyning)

• Utlevering av flaskevann (nødvannforsyning)

Vannverket må sikre at det til enhver tid kan dekke abonnentenes behov for 
drikkevann. Valg av tilrettelegging vil variere mellom ulike vannforsyningssystem,

Grunnleggende: summen av reserve- og nødvannsforsyning kan dekke tapt 
leveringskapasitet ved svikt i ordinær vannforsyning.

- Baseres på konklusjoner etter farekartlegging med 
tilhørende risikovurdering. Eksempler:



Løsninger på leveringssikkerhet

Leveranse av krisevann (vann som ikke har drikkevannskvalitet) gjennom ledningsnettet 
kombinert med kokevarsel til abonnentene kan ikke utgjøre hele eller deler av planlagt 
alternativ forsyning av drikkevann. 

Men: krisevann kan dekke behov for sanitær- og slokkevann.

Innrapportering:

Informasjon om antall fastboende og antall døgn den alternative vannforsyningen kan 
levere vann av drikkevannskvalitet gjennom ledningsnettet skal registreres.

NB!



Drikkevannsforskriften

• Nødvann: vann til drikke og personlig hygiene som blir levert uten bruk av det ordinære 
distribusjonssystemet

• Ved kriser og katastrofer i fredstid, eller ved krig
• Mindre dramatiske situasjoner hvor behov oppstår
• Vannverkseiers plikt å legge til rette for levering av nødvann:

- oversikt over abonnentenes nødvannsbehov
- avtale om leveranse av nødvann
- fysiske tiltak på egne anlegg , beholder
- flaske/dunker/tank/tankvogn/tankbåt

Kommunene har det primære ansvaret ved kriser og katastrofer i fredstid eller ved krig. 
Likhetsprinsippet: vannverkseiere må ta ansvaret i praksis.

Hvordan er det i din kommune? Er dette avklart?

Hva med sårbare abonnenter med utvidet behov for nødvann? Tilrettelegging for mottak?

§9 Leveringssikkerhet, krav til nødvann





Drikkevannsforskriften

• Dere skal ha en beredskapsplan. 
For å være tilstrekkelig beredt på beredskapssituasjoner. 
For å kunne håndtere hendelser som ikke kan forebygges ved ordinær drift. 
For å kunne levere tilstrekkelige mengder trygt drikkevann. 

Grunnlaget for denne er god og helhetlig ROS. Tilpasses vannforsyningssystemet. 

Inngår planen i kommunens overordnede beredskapsplan 
og i sivilforsvarets beredskapsplanlegging?

• Dere skal holde beredskapsplanen oppdatert. 
Evaluere, oppdatere, synliggjøre endringer. Inkluderer også ROS

• Dere skal lage en plan for og gjennomføre beredskapsøvelser. 
Denne planen skal også oppdateres. Øvelse og nødvendig kompetanse viktig for   
beredskapen!

§ 11 Beredskap



Beredskapsveilederen er oppdatert

• Revidert i april 2017
• Består av følgende fire delkapitler:

Del A: Forberedende arbeider og fareidentifikasjon
Del B: Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse
Del C: Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan
Del D: Drift og videreutvikling av beredskapen

13 vedlegg som er hjelpemidler i prosessen, veilederen beskriver hvordan disse skal 
benyttes. 8 av vedleggene kan lastes ned separat på Mattilsynets nettside.

Benytter begrepene som er nevnt over, viktig at alle har samme forståelse av hovedkilde, 
reservekilde, reservevannforsyning, redundante løsninger, nødvannsforsyning, krisevann. 

Link til veileder, vedlegg og tabell med begreper her: 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/sikkerhet_og_bereds
kap_i_vannforsyningen.1929

Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

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


Drikkevannsforskriften

• Sikre at alle som deltar i aktiviteter om er omfattet av forskriften har nødvendig kompetanse til 
å kunne utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Vil variere med oppgavene og type 
vannforsyningssystem. 

• Må ha oversikt over eget kompetansebehov. Sikre tilstrekkelig opplæring eller innhente ekstern 
hjelp.

• Alle som utfører arbeid ved vannforsyningssystemet skal spesielt være kjent med betydningen av 
kravene i §§5, 10 og 11.

- §5 helsemessig trygt drikkevann stiller krav til kvalitet på drikkevannet. 
Dvs at personell må gjøres kjent med rutiner i vannforsyningssystemet som er avgjørende   
for vannkvaliteten, kunne utføre prøvetaking, tolke resultater, behandle avvik og 
gjennomføre nødvendige tiltak.

- § 10 forebyggende sikring. 
Personell må kjenne til rutinene for sikring av anleggene, dvs rutiner for adgangskontroll, 
vedlikehold av anlegg, data, styringssystemer og være en del av en god sikkerhetskultur. 

- § 11 Beredskap. Kunnskap for å utføre ROS-analyser. Drillet på beredskapsplaner. 
Øve jevnlig gjennom beredskapsøvelser og lære av disse. Kunne bruke planen i praksis.

§ 8 Kompetansekrav



Drikkevannsforskriften

• Dere skal sikre at vannledninger, kummer, drikkevannsbasseng osv er i 
tilfredsstillende stand og driftes godt. Krever oversikt over tilstand. Sette i verk tiltak 
på bakgrunn av tilstand.

• Dere skal bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og råvann,- nasjonale mål for vann 
og helse har satt mål om at lekkasjer må reduseres : 

«Lekkasje fra det enkelte ledningsnettet bør være mindre enn 25 prosent innen  

2020.»

• Dere skal ha en oppdatert plan for vedlikehold og fornying. Vedlikeholdsplanen bør 
inneholde tidspunkt for regelmessig rengjøring, vedlikehold og fornying.

§15 Distribusjonssystem og internt ledningsnett



Drikkevannsforskriften 

• « Vannverkseieren skal påse at abonnenter som ifølge farekartleggingen i §6 kan 
utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming, har 
egnet sikring mot dette…»

§12 beskyttelsestiltak



Veilederen til drikkevannsforskriften 
er oppdatert 

• Oppdatert juni 2017 

• Kan nå lastes ned som et PDF-dokument

• Eller en kan gå inn på hver enkelt paragraf ved behov

Link: 
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning
_til_drikkevannsforskriften.25091

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091

