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Registrering av  små vannforsyningssystem
Kommunen skal  ha  oversikt over alle vannforsyningssystemer
Drikkevannsforskriften § 26 tredje ledd krever at kommunen, på bakgrunn av data fra Mattilsynet, skal ha
oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i kommunen. En slik oversikt er nødvendig for at kommunen
skal kunne ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner,
samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk.

For at Mattilsynet skal kunne gjøre disse dataene tilgjengelige for kommunen, er vi avhengig av at alle
vannforsyningssystemer registreres. Ansvaret for at hvert enkelt vannforsyningssystem er registrert er lagt
på vannverkseierne.

Vannverkseierne er ansvarlig for registreringen
De fleste større vannforsyningssystem er allerede registrert i Mattilsynets systemer. Sommeren 2018 trådte
et nytt krav i kraft, som innebærer at også alle mindre vannforsyningssystemer skal være registrert. De
systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et
vannforsyningssystem, noe som betyr at også svært små vannforsyningssystem er omfattet av dette kravet.

Det er en felles utfordring for både kommunen og Mattilsynet at de fleste eierne av disse minste
vannforsyningssystemene ikke kjennertil drikkevannsforskriften. De kjenner dermed ikke til forskriftskravene
de er pålagt å følge, og at vannforsyningssystemet skal være registrert hos Mattilsynet.

Vi ønsker  à  samarbeide med kommunen for å spre informasjonen - gjerne via SMS
Mattilsynet gjennomførte en informasjonskampanje ved påsketider 2018, hvor vi fikk god hjelp fra mange
kommuner. Dette har medfrt at nesten 3000 små vannforsyningssystemer er registrert hos oss. Fortsatt er
det imidlertid mange som gjenstår, og vi prøver derfor med en ny informasjonskampanje denne høsten. Igjen
håper vi kommunen vil være med på et samarbeid.

Fra den forrige informasjonskampanjen så vi at vi fikk aller flest registrerte  i  de kommunene som sendte ut
en melding på SMS til sine innbyggere. Også denne gangen har vi lagt ved et forslag til SMS-tekst, som vi
håper kommunene med slike muligheter vil benytte.
Vi har i tillegg lagt et forslag til tekst som det hadde vært fint om kommunen la på sin nettside. Hvis
kommunen har facebookside, eller bruker andre sosiale medier, kan det også være en mulig
informasjonsvei. Hvis dere har mulighet til å målrette informasjonen til eventuelle hytteeiere er det en klar
fordel, fordi disse flere steder utgjør en vesentlig andel av målgruppen. En annen vellykket måte å målrette
informasjonen på har vist seg å være direkte informasjon til abonnenter som har registrert avløp men som
ikke får kommunalt drikkevann.

Teksten hvor vi beskrev kravet til registrering på mattilsynetno, ligger selvsagt fortsatt ute. Her gir vi
informasjon til vannverkseierne om fordelene ved å registrere seg, og at selve registreringen kan gjøres
enkelt på et mobiltilpasset skjema med få tastetrykk. Inngangen til denne teksten er fra forsiden på
mattilsynet.no.
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Mattilsynet arbeider med overføringsløsningen  til  kommunene

Vi er pålagt gjennom drikkevannsforskriften å gjøre den registrerte informasjonen tilgjengelig for
kommunene, og er klar over  at  mange kommuner venter utålmodig på dette. Det gjenstår noe teknisk for at
overføringsløsningen skal fungere hensiktsmessig, men vi arbeider aktivt med å sluttføre arbeidet.
Kommunene vil få beskjed straks informasjonen er tilgjengelig.

lnntil overføringsløsningen er på plass håper vi å ha registrert så mange vannforsyningssystem som mulig,
slik at informasjonen kommunen får er så komplett som mulig.

Hvis dere har andre ideer til hvordan informasjonen kan spres enn det vi har foreslått her, er vi takknemlige.
Uansett håper vi på et godt samarbeid for felles nytte. A

Forslag til  tekst  hvis dere  velger  å sende sms til innbyggerne:
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den
registreres hos Mattilsynet. Registreringen er gratis. Se mattilsynetno for fremgangsmåte
og mer informasjon.

Forslag til tekst hvis dere velger å legge informasjon ut på kommunens nettside:

Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større
vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3
drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på
vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som
forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer
informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynetno.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små
vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i
et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den
geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt
arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt
brønnen og brønnområdet. Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i
nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakk-kum. Oversikten gjør det mulig for oss å
vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt- også fra små vannforsyningssystem
ljanuar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små
vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
drikkevannsforskriften 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i
drikkevannsforskriften 3, bokstav k. lnforrnason til de minste vannfors nin ss stemene gir nyttig
informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få
snakke med din lokale avdeling.
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Med hilsen

Geir Arne Ystmark
avdelingssjef

Ada Helene Solstrand
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent  og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt ipapirversjon.
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