Nyhetsbrev fra Laboratoriet - Kvam Veterinærkontor
2017-03

Tilpasning til ny forskrift for drikkevann
Ny forskrift for drikkevann ble vedtatt 30.12.16 kl 15.15, med gyldighet fra 1.1.17.
Noe som medfører at den selvsagt ikke kan tas i bruk på så kort varsel. Det er
fortsatt endel usikkerhet om hvordan detaljer i forskriften skal tolkes, også blant de
som skal forvalte den. Mattilsynet ønsker å samkjøre fortolkningen, med følgen av
at året i år blir et overgangsår.
Et viktig prinsipp i forskriften er at vassverkene skal ha en plan for tiltak for å holde
vannet sikkert, en prøvetaking som sikrer at man vet at vannet er sikkert, samt tiltak
om det ikke er sikkert. Mht. prøvetaking har vi bidratt til å legge en plan for en
overvåking for anleggene tilpasset vannkvaliteten.
Den nye forskriften har noen endringer i forhold til den gamle. For standardprøvene og råvann blir det krav om noen flere parametere. Enterokokker og
Lukt/smak kommer i tillegg. Til gjengjeld vil mellomleddet mellom Nettkontroll og
Utvidet rutinekontroll – det som heter Enkel rutinekontroll falle bort. En
konsekvens av det vil være at det som tilsvarer utvidete rutinekontrollene må
analyseres mer regelmessig enn mange små vassverk har gjort til nå.
Mht antall prøver, er minsteantallet prøver kraftig redusert. Samtidig er det et krav
om at det er en prøvetaking som sikrer kvaliteten på drikkevannet gjennom året.
Etter å ha diskutert dette punktet med Mattilsynet, tror jeg det vil innebære at
vassverk som dokumenterer en lang periode uten avvik fra kravene til råvann og
drikkevann, og har dobbelt sikring på plass (stabil god kvalitet på inntaksvann +
rensing, eventuelt dobbelt system for rensing), vil kunne legge planer med lavere
antall prøver. For de som ikke oppfyller disse kravene, vil dagens frekvens antagelig
være det som gir en OK overvåking gjennom året også i fremtiden.
Tilbakemeldingen fra Bjørgo i Mattilsynet i Norheimsund har derfor vært at vi inntil
videre, muligens ut året, følger planen fra i fjor. Planen som legges for neste år
legges opp etter den nye forskriften. Dersom endringene skal skje før dette, gir han
oss tilbakemelding om det.Om ingen ber om noe annet, vil vi derfor analysere
videre etter kalenderen dere har mottatt.
Krav om prøvetaking ved vannforsyning til mer enn 1 husstand.
En annen endring, er at alle vassverk med mer enn 1 husstand tilknyttet, skal ta
prøver. Dvs at svært mange brønner til hus og hytter kommer inn under den nye
forskriften.
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