
Hvordan tilpasser vannverkene 
seg de nye klimautfordringene?

Norsk vannforum – 4. november 2019

Olav Vatn, Mattilsynet region Øst, olav.vatn@mattilsynet.no

mailto:olav.vatn@mattilsynet.no


Drikkevannsforskriftens krav til vannverkseiere

§ 6. Farekartlegging

«Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, 
fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av 
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og 
uten fremtredende lukt, smak og farge.

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.» 



Drikkevannsforskriftens krav til vannverkseiere

§ 12. Beskyttelsestiltak

«Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot 
forurensning.

Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for å beskytte 
vanntilsigsområdet og råvannskilden. Tiltakene skal være 
basert på farekartleggingen i § 6.

Vannverkseieren skal gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og 
informere berørte kommuner ved behov for tiltak som krever 
oppfølging etter § 26…..»

Vannverkseier skal etablere en kildebeskyttelse som tåler 
klimaendringene – og vannverkseiers plikt til å informere 
berørte kommuner ved behov for tiltak som krever oppfølging 
etter § 26   (planarbeidet).



«Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta 
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av 
kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 
etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ 
til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta 
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere 
kommuner.

Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet 
for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. 
Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven……….»

§ 26. Kommunens plikter

Drikkevannsforskriftens krav til vannverkseiere



Drikkevannsforskriftens krav til vannverkseiere

§ 13. Vannbehandling

«Vannverkseieren skal sikre at råvannet behandles slik at 
drikkevannet tilfredsstiller kravene i § 5. Vannbehandlingen og 
kildebeskyttelsen etter § 12 skal til sammen gi tilstrekkelige 
hygieniske barrierer. Dette innebærer at vannbehandlingen skal være 
tilpasset

a) råvannskvaliteten
b) Farene identifisert i samsvar med §6 og
c) Mengde produsert vann per døgn

En vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer 
sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre 
mikroorganismer, skal alltid inngå ………………»



Vannforsyningssystem består av ett eller flere av 
følgende elementer:

• Vanntilsigsområde (inkl. nedslagsfelt)
• Råvannskilde
• Vannbehandlingsanlegg
• Distribusjonssystem. 

Vanntilsigsområdet eller råvannskilden utgjør 
alene ikke et vannforsyningssystem

Vannforsyningssystem



Hvordan tilpasser vannverkene seg de 
nye klimautfordringene?

- Bedre kildebeskyttelse (råvannskilden)

- Bedre plassering av vannuttak/brønnpunkt

- Bedre plassering av nye installasjoner

- Bedre beskyttelse av installasjoner

- Bedre overvåking av råvannet

- Bedre hygieniske barrierer i vannbehandlingen

- Bedre tilstanden på distribusjonsnettet

- Bedre leveringssikkerhet













Flom oktober 2018



Skal beskytte vanntilsigsområde og råvannskilden mot 
forurensning

Plikten til å beskytte råvannskilden er en spesifisering av plikten 
til å beskytte drikkevannet mot forurensning. 
Med nødvendig beskyttelse menes den beskyttelsen som trengs 
for at det ferdige drikkevannet som leveres er helsemessig trygt.





«Flom» april 2018





Drikkevannskilder
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Vannbehandling

Råvannskvalitet og valg av vannbehandling
(Variasjoner – flom vs tørke)





§ 9: Leveringssikkerhet
Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 
dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å 
kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid.

Vannverkseieren skal legge til rette for at vannforsyningssystemet 
kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det 
ordinære distribusjonssystemet.



Jølster kommune 



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



Drikkevannsforskriftens veileder

Hvordan oppnå god leveringssikkerhet?

• Leveringssikkerhet kan ivaretas på mange ulike måter. Dette kan 
for eksempel være gjennom et sett av tiltak som i sum gir 
tilfredsstillende fordeling av helsemessig trygt drikkevann via 
vannledningsnettet. Da kaller vi det reservevannforsyning. 

I noen tilfeller kan det også innebære fordeling av helsemessig 
trygt drikkevann utenom vannledningsnettet, gjennom det vi 
kaller nødvannforsyning. Kombinasjonen av reservevannforsyning 
og nødvannforsyning utgjør vannforsyningssystemets alternative 
drikkevannsforsyning. 



Takk for meg

Spørsmål?


