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Status for
drikkevannsområdet i landets
kommuner
• Distribusjonssystem
• Leveringssikkerhet og beredskap
• Hygienisk tilstand
• 22 40 00 00

Prøvetakingstilsyn i Telemark
og Agder
Innrapportering frist 15.feb
Mattilsynets fokusområder
• Distribusjonssystem og
leveringssikkerhet
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STATUS FOR DRIKKEVANNS-OMRÅDET I
LANDETS KOMMUNER
Utgitt av Mattilsynet okt 2019, oppdrag av HOD
Datakilder

Spørreundersøkelsen

• Årlige innrapporteringer (MT og FHI)
• Grunnleggende statisk informasjon om
vannforsyningssystemene (MT)
• SSB i KOSTRA
• Norsk Vann

• 422 kommuner invitert
• 149 svarte

NB! Kvalitetssikring?

Konklusjon
- Trygt, men vi må få opp tempo på enkelte felt
• Drikkevannet er trygt i Norge, i den forstand at de fleste
innbyggerne mottar helsemessig trygt drikkevann fra et
vannforsyningssystem.
• Mattilsynet er likevel bekymret for fremtiden: Uten et vedvarende
fokus på å opprettholde høy drikkevannskvalitet, kan situasjonen
forverres.
• Mattilsynet anbefaler derfor følgende områder for å sikre alle nok
og trygt drikkevann i fremtiden:
• Økt fokus på utbedring og oppgradering av distribusjonssystemet for
drikkevann. Det er viktig at arbeidet er tilpasset lokale forhold, men generelt
må mange øke innsatsen for å redusere lekkasjeandelen.
• Beredskapen må styrkes. Herunder må leveringssikkerheten bedres.
Vannverkseierne må også utarbeide robuste og oppdaterte
beredskapsplaner, og øve på disse.
• En nasjonal oversikt over hensynssoner for drikkevannskilder mangler, og bør
utarbeides. Løsningen for innrapportering av data fra vannverkseierne bør
også moderniseres. Allmenheten må kunne få enkel tilgang til disse kildene.

Oppgradering av distribusjonssystemet
Øke innsatsen for å redusere lekkasjer
• Norsk vannledningsnett er generelt i dårlig
forfatning.

• Mye av det er gammelt, og lagt i perioder
hvor materialene var dårlige. Mange
kommunale vannverkseiere har planer for
oppgraderingen.
• På spørsmål fra Mattilsynet sier mange
kommuner at de har konkrete planer for
fornyelse, og planlegger å investere
betydelige beløp de kommende årene.
Kommunene som svarte anslår en samlet
investering på over 24 milliarder kroner.
Den største andelen er planlagt brukt til
oppgradering av distribusjonssystemene.

Tilstanden til
vannforsyningssystemene
Alderen sier ingenting direkte om tilstanden til vannledningene, men
risikoen for at det oppstår sprekker og hull øker gjerne med alderen.

Hva kan vi oppnå sammen?
• Både lekkasjereparasjoner og produksjon av drikkevann er
kostnadsdrivere.
• Norsk vann har beregnet kostnaden for drikkevannslekkasje til ca.
350 mill. kroner.
• En del av utlekket drikkevann vil sannsynligvis føres bort via avløpsog spillvannsnettet. Det er anslått at dette kan utgjøre så mye som
halvparten av det tilførte vannvolumet til avløpsrenseanleggene!
• Det er sannsynlig at reduksjon av lekkasjeandelen vil kunne
1) gi økt hygienisk trygghet
2) bedre leveringssikkerheten
3) redusere kostnadene knyttet til produksjon av drikkevann og
vedlikehold av ledningsnett og andre installasjoner.
4) redusert belastning på spillvannsnettet og avløpsrenseanlegg

Kommunenes utfordringer for å nå
egne mål
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi
Befolkningsendring
Geografi
Kommunesammenslåing
Anskaffelsesprosesser
Klima
Kompetanse

Bant de største kommunene
oppgir nesten 40 % at det er
problematisk å forutse
befolkningsutviklingen mht.
drikkevannsplaner.

Kompetanse ???
• Kompetanse for å utføre tiltak
(entreprenører ol. )knyttet til
drikkevann, er utfordringen klart
minst i de minste kommunene.
• Halvparten av kommunene med
over 50 000 innbyggere svarer at
det er svært utfordrende
• Tilgang til prosjekterende
kompetanse er sammenfallende.
• Pga høy kompleksitet på
oppdragene, noe som stiller høye
krav til entreprenøren???
• Store og komplekse oppdrag
stiller høye krav til
spesialkompetanse, som er
krevende og kostbart å rekruttere
eller leie inn ??
• Hva med anskaffelsekompetansen
og prosjektledelse i kommunene?

• Kompetanse

Beredskapen og leveringssikkerheten
Beredskapsplanene er i mange tilfeller
ikke tilstrekkelige eller oppdatert.
Mange har sannsynligvis også behov for
hyppigere beredskapsøvelser.
Myndigheter og vannverkseiere må
jobbe videre med sikring av
drikkevannskilder.
Liten oversikt over hensynssoner.
Oversikten over
vannforsyningssystemene er også
mangelfull, først og fremst fordi
løsningen for innrapportering er
utdatert. En bedre løsning for
innrapportering og enklere tilgang til
data vil gjøre det enklere å ta
drikkevannshensyn ved utbygginger og
andre tiltak.

Meld. St. 33 Klimatilpasning i Norge, 2012-2013:
• «Betydningen av drikkevann som årsak til næringsmiddelbårne
infeksjoner er sannsynligvis større i Norge enn i andre industriland,
blant annet på grunn av utbredt bruk av overflatevann»
• «I fremtiden kan det forventes en redusert råvannskvalitet i
drikkevannskilder og hyppigere hendelser på fordelingsnettet»

Kilde; https://www.nrk.no/innlandet/

Kilde; https://www.nrk.no/viten

Alt henger sammen !!!

Hygienisk tilstand på drikkevannet
På landsbasis
får 99,1 % av
befolkningen
drikkevann
uten avvik for
E. coli.

Men….
«Av ulike årsaker blir som regel ikkje utbrot av sjukdom forårsaka av dårlege leidningar
oppklarte, men forsking har vist at det er ein altfor stor førekomst av akutt mage- og
tarmsjukdom etter forbigåande fall i vasstrykket» Nygard, 2007.

Fra vg.no

Hvilke læringspunkter kan vi ta med
oss etter 2019?
Diskusjoner etter sykdomsutbruddet på Askøy
• Store vannbårne utbrudd skjer heldigvis ikke ofte – men gir en alvorlig
situasjon når de først skjer pga omfanget (pasientstrøm, kokevarsel og
oppfølging, mediahåndtering) – er vi beredt for vannbårne utbrudd?
• Har vært mye fokus på påvirkning på råvannkilde og behandlingsprosess av
klimafaktorer – hva med distribusjonssystemet?
• Utskiftning av utdatert distribusjonssystem – utvide “såbare, gamle rør” til
også å gjelde høydebasseng.
• Er det greit med fjellbassenger? – ulike berggrunner, ulike sprekkeforhold,
visuell inspeksjon, vannbehandling etter basseng?
• Rutineovervåkning er ikke en “garanti” for å oppdage forurensning!
• Har ikke vært påvist forurenset på ti-tals år – hvorfor nå?
• Mange utbrudd er rapportert i etterkant av større værhendelser – mer
risikobasert prøvetaking?
• Hvordan formidle “føre-var”- kokevarsler vs krisehåndtering?
• Råd fra ekspert oppfattes ulik hos mottaker – kommunikasjon?
Ref: Folkehelseinstituttet ved S. Hyllestad

Tilsyn med prøvetakingsplaner 2019
Region Øst: 143 av de 254 inspiserte vannverkene fikk
ingen merknader. VV har oppdatert prøvetakingsplan
som er basert på en kartlegging av farer. Planene
etterleves og er oppdaterte. Planene angir når prøver
skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas
av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert
gode rutiner for å håndtere avvik.
Telemark: 50 kommunale vannverk fikk inspeksjon iht
standardiserte kravpunkter. 11 vannverk fikk varsel,
men 10 av disse ble lukka før vedtak. Enkelte
påpekinger.
Stor forskjell fra UV tilsynet. Hyttevannverk fikk flere
vedtak – inngikk i et annet tilsyn.
Agder: 61 vannverk. 36 fikk et eller flere pålegg. 35 på
§ 19 Prøvetakingsplan, 7 på § 25 Rapportering, 3 på § 6
Farekartlegging og farehåndtering og 1 på § 1 Tiltak

Viktig at vannverkseier kjenner
distribusjonsnettet godt
- Mattilsynet kommer også til å følge opp disse punktene i
årets tilsyn:
• Det er nødvendig å ta ut
drikkevannsprøver på ledningsnettet
for å overvåke steder som er kritiske i
vannforsyningen og for å kartlegge
steder der tilstanden er mindre kjent.
• Vannverkene skal gjennomføre en
farekartlegging som omfatter alle
deler av et vannforsyningssystem, de
skal videre fastsette en
prøvetakingsplan som overvåker
risikopunkter og som bidrar til å
kartlegge/overvåke status i deler
vannforsyningen.

Innrapportering i MATS
Frist 15. februar 2020
Mattilsynet har koordineringsoppdrag for FHI

Vær oppmerksom på:
• Kontroller endringer!!!!
• Hvis du velger å fylle ut feltene med data fra forringe rapportering er det
veldig viktig å kontrollere at alt stemmer med årets rapportering.
• Rediger dersom enheter er flyttet. Plasser endring i kart eller med nye
koordinater.
• Alle RUTINE prøver og analyser skal rapporteres. Ikke ekstra-ordinære
hendelser.
• «Produsert vann per døgn» er ikke gjennomsnitt. Dere må finne frem til den
uken i året med høyest produsert vannmengde. Deretter beregner dere
gjennomsnittet per døgn i den uka (vannvolum for uka delt på 7). Registrer
dette tallet.

• Bruk samme måleenhet som i drikkevannsforskriften. Resultatet fra
laboratoriet kan være angitt i mikrogram (µg), mens forskriften bruker
milligram (mg).
• Hør med laboratoriet om dere kan få rapporter med enheter som
innrapportering krever.

Vær oppmerksom på……

• Kontrollere alle verdier, kommaplassering og enhet før du trykker
«Neste».
• Mikrobiologiske parametere angis med tallverdien 0 dersom
analyseresultatet er <1 (mindre enn 1).
• Legg inn det aktuelle tallet for kjemiske og fysiske parameter som angis
som «mindre enn». Eksempel: Bor < 1 mg/l angis med tallet 1.
Unntakene fra denne regelen er:
- Tungmetaller angis med 50 % av kvantifiseringsgrensen (for eksempel
<10 ug/l Pb angis med 5 µg/l Pb.)
- Parametere som angis som «ikke påvist» skal legges inn med tallet for
nedre kvantifiseringsgrense (LOQ) for metoden. Denne skal være oppgitt
av laboratoriet.

Tematilsyn
2020

• Distribusjonssystem med hovedvekt på
vannledningsnettet
• Handlingsplan for leveringssikkerhet
• Drikkevannshensynet i planleggingen

2021

• Distribusjonssystem med hovedvekt på
drikkevannsbasseng
• Drikkevannshensynet i planleggingen

Tematilsyn 2020 Distribusjonssystem
Dette skal vi se på
Drikkevannsforskriftens
• § 6. Farekartlegging og
farehåndtering
• jf § 7. Internkontroll
(……. skal etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet, og sikre at denne
følges opp. Internkontrollen skal sikre og
vise at kravene i denne forskriften
etterleves….)

• § 15. Distribusjonssystem og
internt fordelingsnett, første og
andre ledd.

§ 6. Farekartlegging og farehåndtering
Mål; - har vannverket kartlagt og forstått utfordringene ved sitt
distribusjonssystem, og følges avvik opp på en tilfredsstillende
måte.
1. Har dere identifisert hvilke farer som må forebygges, fjernes eller
reduseres til et akseptabelt nivå for distribusjonssystemet (§ 6)?
2. Har dere systematiske og regelmessige oppfølginger av
avviksregistreringer for distribusjonssystemet (§ 6, jf. § 7)?
3. Håndteres de identifiserte farene i distribusjonssystemet på en
tilfredsstillende måte (§ 6)?

Behov for barrierer i hele
vannforsyningssystemet ??? Figur: Sintef m/fler

§ 15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett, første og
andre ledd.
«Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets
distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en
tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir
forurenset og for å bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og
overflatevann.
Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for
hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes,
og at denne planen er oppdatert og følges ………….»

§ 15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett, første og andre ledd.
• jf § 10. Forebyggende sikring
(……. skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle
styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk.)
• Jf § 12. Beskyttelsestiltak, siste ledd
(….. 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…….. )
• Jf § 16. Materialer.
(……… skal sikre at de materialene som kommer i kontakt med
drikkevannet, er helsemessig trygge….)

§ 15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett, første ledd
Mål; - status/tilstanden på distribusjonssystemet, med hovedvekt
på
vannledningene, og om det driftes på en tilfredsstillende måte.
1. Hvordan er tilstanden på vannledningene (§ 15)?
2. Kjenner dere lekkasjeprosenten (§ 15)? Hvordan har dere ev. kommet
frem til denne?
3. Har dere rutine for regelmessig lekkasjesøk?
4. Hvordan er tilstanden til kummene (§ 15)?
5. Hvordan er tilstanden til pumpene (§ 15)?
6. Hvordan er tilstanden på materialene som er i bruk (§ 15, jf. § 16)?
7. Hvordan driftes distribusjonssystemet (§ 15)?
8. Hva slags forebyggende sikring er gjort for relevante deler av
distribusjonssystemet (§ 15, jf. § 10)?
9. Hvilket arbeid er gjort med abonnenter som kan utgjøre en særlig fare
for forurensning ved tilbakestrømming (§ 15, jf. § 12)?

§ 15. Distribusjonssystem og internt fordelingsnett, andre ledd
Mål; - foreligger det planer for vedlikehold og fornying, om disse
planene
revideres jevnlig, og om planene følges.
1. Har dere en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes (§
15)?
2. Er vedlikeholdsplanen basert på et godt nok informasjonsgrunnlag (§
15)?
3. Påvirker lekkasjeprosenten vedlikeholdsplanen (§ 15 )?
4. Omfatter planen drift og kvalitet av provisoriske vannledninger (§ 15)?
5. Følges vedlikeholdsplanen (§ 15)?
6. Har dere en plan for fornying av distribusjonssystemet (§ 15)?
7. Er planen om fornying ambisiøs og konkret nok (§ 15)?
8. Følges planen for fornying (§ 15)?
9. Hvilke rutiner finnes for revidering av planene (§ 15)?

Takk for meg
Spørsmål?

