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Tema som belyses

• EUs nye drikkevannsdirektiv
• Høring av forslag til endring av drikkevannsforskriften
• Status i arbeidet og veien videre



EUs nye drikkevannsdirektiv

• EUs nye drikkevannsdirektiv ble vedtatt 16. desember 2020, 
direktiv (EU) 2020/2184

• To års overgangstid og skal være iverksatt senest 12. januar 
2023 i EU-landene

• Hovedpunkter i direktivet
• Risikobasert tilnærming
• Tilgang til drikkevann for alle (Right2Water-initiativet)
• Bedre regulering av mulig helseskadelige stoffer (watch list), biocider og 

materialer som kommer i kontakt med vann
• Økte krav til lekkasjekartlegging og etterhvert –reduksjon
• Bedre informasjon til abonnentene
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Høring av forslag til endring av 
drikkevannsforskriften
• Høringsperiode 10.6. – 15.9.2022
• De delene av drikkevannsdirektivet som er vurdert å være 

relevante for å gjennomføres i norsk rett i 
drikkevannsforskriften

• I tillegg:
• Ytterligere vektlegging å fastsette hensynssoner etter PBL § 11-5
• Styrket sikkerhetskrav – legge til rette for innføring av det Europeiske 

regelverket for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer (NIS)
• Oppretting av feil og språklige forbedringer
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Høringen

• 35 høringsinnspill
• Som forventet et blandet bilde

• Flere av høringsinstansene er i hovedsak positive til forslagene, mens 
andre er positive til deler av forslagene.

• En rekke innspill har kritiske merknader og konstruktive forslag til 
forbedringer

• Mattilsynet sammenstiller og vurdere alle innspill
• Mattilsynets forslag til forskriftsendring basert på 

høringssammenstilling og vurdering vil så bli oversendt Helse-
og omsorgsdepartementet
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Status i arbeidet med implementeringen

• Drikkevannsdirektivet er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen
• Felles EFTA-posisjon er ikke klar
• Vil tidligst kunne skje litt utpå nyåret

• Planen var å iverksette endringene i drikkevannsforskriften 
1.1.2023

• Iverksettelsen vil bli utsatt i forhold til planen, men målet er å få 
fastsatt endringene tidlig våren 2023
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