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Langtidsplan tilsyn drikkevann 2020 – 2025

2020
• Distribusjonssystem med hovedvekt på vannledningsnettet
• Handlingsplan for leveringssikkerhet
• Drikkevannshensynet i planleggingen

2021
• Distribusjonssystem – drikkevannsbasseng
• Distribusjonssystem - vannledningsnettet
• Drikkevannshensynet i planleggingen 



Langtidsplan tilsyn drikkevann 2020 – 2025

2022
• Hygieniske barrierer med hovedvekt på kildebeskyttelse som tåler 

klimaendringene
• Vannverkseiers plikt til å informere berørte kommuner ved behov 

for tiltak som krever oppfølging etter § 26
• Drikkevannshensynet i planleggingen 

2023
• Hygieniske barrierer med hovedvekt på vannbehandling før ev. UV?
• Tar vannbehandlingen høyde for ev. klimaendringer?



Langtidsplan tilsyn drikkevann 2020 – 2025

2024
• Leveringssikkerhet med hovedvekt på beredskap
• Nødvann til sårbare abonnenter som for eksempel store sykehus

2025
• Leveringssikkerhet med hovedvekt på forebyggende sikring



• 22 40 00 00

Mattilsynets fokusområder
2021

- Ledningsnett
- Drikkevannsbasseng
- Uttalelse til planer
- Hyttevannverk (Telemark)

• Innrapportering frist 
15.feb, FEIL OPPDAGET, 
Skal bli ordnet i dag.

tel:004722400000


Drikkevannsbasseng – ny tilsynsvariant

Dere har gitt oss opplysninger som egenerklæring (registreringer i 
skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet “Spørsmål om 
drikkevannsbasseng”). 

Vi kan verifisere om opplysningene stemmer i form av fysisk befaring på 
bassengene eller nærmere gjennomgang av rutiner dere hevder å ha. 

Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av drikkevannsbassengene 
enn vi har hatt tidligere.

Feilkonstruksjon av høydebasseng
Hva er godt nok i 
fjellbassenger –
fremmedvann?



Følgende blir kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og 
farehåndtering knyttet til 
drikkevannsbasseng

• sikring av drikkevannsbasseng
• tilstand og drift av 

drikkevannsbasseng
• plan for vedlikehold av 

drikkevannsbasseng

Forutsetning: Svarskjemaet blir unntatt offentlighet, og det vil ikke gis innsyn i 
opplysninger som vil lette gjennomføringen av straffbare handlinger.

Dokumentbehandling som tilsynsform

Samvariasjon nedbør vs. turbiditet i 
dryppvann, Høgåsen høydebasseng, 
Trondheim vannverk



Er drikkevannsbasseng(ene) spesifikt 
vurdert i farekartleggingen?

• Gjelder dette alle bassengene?

• Er det tatt hensyn til at bassengene 
har ulik alder og utforming? 

Er identifiserte farer fulgt opp med 
nødvendige tiltak som sikrer at farene 
forebygges, fjernes eller reduseres til 
et akseptabelt nivå?

• Er nødvendige tiltak gjennomført?

• Er bassenget /-ene sikret mot 
inntrenging av fremmedvann og 
annen forurensning?

Vi ønsker svar på:



Vannverkene har plikt til å 
gjennomføre farekartlegging

• Drikkevannsforskriften § 6

• Vannverkseier skal:
• Identifisere farer som kan true vannforsyningen
• Farene skal forebygges, fjernes eller reduseres

• Metode:
• Vannverket velger selv
• Kan benytte metode angitt i Mattilsynets veileder: Økt sikkerhet og 

beredskap i vannforsyningen (ROS-analyse)

• Plikten til farekartlegging gjelder hele vannforsyningssystemet
• Drikkevannsforskrift før 2017: stort fokus på kilde og vannbehandling, lite 

konkrete tekniske og funksjonsmessige krav til distribusjonssystemet

• Ny drikkevannsforskrift fra 1.1.2017: 
• § 6: Farekartlegging skal gjelde hele vannforsyningssystemet
• § 15: Distribusjonssystemet skal være i tilfredsstillende stand for å hindre at drikkevannet 

blir forurenset. Dvs. også høydebasseng





• Aktuelle tema i farekartlegging:
• Geologisk og hydrologisk kartlegging:

• Bergarter, permeabilitet for grunnvann, oppsprekking

• Beregne nedslagsfelt og avrenning

• Løsmasse-overdekking

• Estimere oppholdstid for vann

• Eventuelle forurensende aktiviteter og tiltak i overliggende areal:
• Bolig, avløpsordninger

• Industri

• Jordbruk, husdyrbeiting

• Skogsdrift

• Allmennferdsel

Innlekk til fjellråsprengte basseng: 
overvåking og farekartlegging

• Større eller mindre lekkasje i alle slike basseng
• Aktuelle metoder for overvåking:

• Prøvetakingsplan bør fange opp utgående vann fra 
høydebassenget

• Observere og evt. prøveta dryppvann:
• Ved fylt basseng: mulig, men av og til vanskelig

• Ved tømt basseng

• Prøvetaking av overflatevann på overliggende areal



Aktuelle beskyttende tiltak i 
fjellråsprengte høydebasseng

• Restriksjoner på overliggende areal:
• Hensynssone drikkevann i kommuneplanens arealdel
• Klausulering
• Skilting

• Fysisk oppsamling og bortleding av dryppvann:
• Innvendig himling
• Tetting på overflate, drenering
• Trakt under spesielle punkt med drypp
Kan evt. kombineres med prøvetaking av dryppvann

• Tetting av lekkasjer (injisering)? Teknisk krevende, usikker effekt

• Desinfeksjon av utgående vann? 



Overvåking av dryppvann til fjellråsprengt 
høydebasseng i Trondheim kommune

Kommunen har etablert system som omfatter:
• Oppsamling og automatisert prøvetaking av dryppvann, daglig 

prøvetaking, analyserer for bl.a. E. coli, farge, turbiditet, pH, ATP
• Henter inn lokale nedbørsdata
• Undersøker samvariasjon mellom nedbør og ulike parametere i 

dryppvann-kvalitet

Foreløpige erfaringer: 
• Ikke påvist E. coli i dryppvann
• Klar samvariasjon mellom nedbør og turbiditet i dryppvann, 
• Mindre samvariasjon med de øvrige undersøkte parameterne
• Store lokale variasjon i nedbør, tydeligst samvariasjon med helt lokal 

nedbørmåling

Indikerer at dryppvann er påvirket av overflatevann – underbygger 
antakelse om at dryppvann til fjellråsprengt høydebasseng kan være 
forurenset av overflatevann

Ref: Erik Wahl, Mattilsynet Region 
Midt 



• Må alltid ha mulighet for å slippe inn luft, når 
vann går ut av bassenget

• Luft kan bringe med forurensing, bl.a. knyttet 
til innsekt

• Må ha system for å filtrere luft, bør ha 
poreåpning som er liten nok til å stoppe 
innsekt

• Filter gir luftmotstand, må sikre at luft ikke tar 
andre veier, f.eks. via overløpsrør uten 
vannlås

Hindre forurensing via innluft

*



• Tak:
• Mest aktuell for flate tak og ved 

sprekkdannelse i taktekking
• Sprekkdannelser i takpapp i tilslutning til 

takavløp
• Takpapp har begrenset levetid
• Hvis singel over: vanskelig å inspisere
• Løv o.l. kan tette avløp, øker risikoen, 

ønskelig å fjerne trær nær bassenget
• Ansamling av fugl øker risikoen for tilførsel 

av fekal forurensing

• Takluker:
• Hvis direkte til vannbasseng: sårbart. Vanlig 

løsning for små basseng
• Torvtak og takluker direkte til basseng er 

sårbar kombinasjon, har sett flere tilfeller av 
lekkasje

• Bedre løsning: tilgang til basseng gjennom 
trappehus og luke øverst i bassengvegg

Lekkasje gjennom tak og takluker

*



Har vannverkseieren sikret alle 
drikkevannsbassengene mot uautorisert 
adgang?

• Er betjeningshus/ventilkammer sikret 
mot at uvedkommende kan ta seg inn?

• Er adkomstluker til 
drikkevannsvannbasseng sikret mot at 
uvedkommende kan komme til og åpne 
opp lukene?

• Er drikkevannsbasseng sikret mot at 
uvedkommende tar seg opp på taket?

• Har vannverket rutiner som sikrer at 
uvedkommende ikke får adgang til 
drikkevannsvannbasseng ved bruk av 
nøkler som er på avveie?

• Bekrefter svarene at nødvendige tiltak 
er gjennomført?

• Gjelder dette alle bassengene?

Vi ønsker svar på (fortsettelse):



Har vannverket oversikt på 
tilstanden i drikkevannsbassenget /-
ene?

• Inngår inspeksjoner og sjekklister 
i vannverkets driftsrutiner for 
drikkevannsbasseng?

• Blir drikkevannsbassengene 
regelmessig reingjort?

• Gir de øvrige spørsmålene en 
bekreftelse på at nødvendige 
tiltak er gjennomført?

Vi ønsker svar på (fortsettelse):



Har vannverket vurdert tilstanden i 
drikkevannsbasseng og satt i verk 
tiltak for utbedringer?

• Er drikkevannsbasseng inkludert i 
plan for vedlikehold og fornyelse 
av distribusjonssystemet?

• Har vannverket sikret seg 
uttakspunkt for representative 
prøver av vannkvaliteten i 
drikkevannsbasseng?

• Gir de øvrige spørsmålene en 
bekreftelse på at nødvendige 
tiltak er gjennomført?

Vi ønsker svar på (fortsettelse):



Oppgradering av distribusjonssystemet

Drikkevannet er trygt i Norge, i den forstand 
at de fleste innbyggerne mottar helsemessig 
trygt drikkevann ut fra vannbehandling. 

Mattilsynet er likevel bekymret for fremtiden: 
Uten et vedvarende fokus på å opprettholde 
høy drikkevannskvalitet, kan situasjonen 
forverres. 

Tilsynsfokus fra 2020 fortsetter i 2021



§ 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 ………….»



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



• 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

Kompetanse ???



§ 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



Hva kan vi oppnå sammen?

• 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

www.vg.no



Takk for meg 
Spørsmål?



Innrapportering i MATS
Frist 15. februar 2021
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. 


