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HØRING AV NASJONALE MÅL KNYTTET TIL INTERNASJONAL
PROTOKOLL OM VANN OG HELSE

Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Mattilsynet i oppgave å koordinere arbeidet med
å utforme nasjonale mål til artikkel 6 i Protokoll om vann og helse. Mattilsynet sender med
dette et utkast til slike mål på høring.
Bakgrunn for høringen
Verdens helseorganisasjon (WHO) og De forente nasjoner (FN) har gjennom sine
respektive Europakontorer etablert en internasjonal konvensjon mellom land som har
felles grensekryssende vassdrag. Som en del av denne konvensjonen er det utarbeidet en
Protokoll om vann og helse. Hovedmålsettingen med protokollen er å beskytte folkehelsen
og gi økt livsgrunnlag gjennom en bedre vannforvaltning, herunder å beskytte
vannforekomstene og forebygge, kontrollere og redusere forekomsten av vannbårne
sykdommer. Protokollen gjelder alle vannforekomster, ikke bare de som krysser
landegrenser.
Norge skal være vertsland for det tredje partsmøtet under protokollen i november 2013.
Som en forberedelse til dette møtet skal alle land innen den 29. april rapportere på
arbeidet med å implementere protokollen. Denne rapporten vil bli lagt ut på Mattilsynets
hjemmesider.
Ytterligere informasjon om Konvensjonen og om Protokoll om vann og helse finnes på:
http://www.unece.org/env/water/pwh_text/text_protocol.html eller hos Mattilsynet på
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/Protokoll_om_vann_og_helse/.
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Nasjonale forpliktelser
For å tilfredsstille hovedmålsettingen med protokollen skal de enkelte partslandene ha
nasjonale og lokale mål for blant annet:
 kvaliteten på drikkevann,
 kvaliteten på avløpsvann,
 effektiviteten i vannforsyning og avløpsrensing og
 reduksjon av antall tilfeller/utbrudd av vannbårne sykdommer.
Det forventes at man informerer og involverer befolkningen i arbeidet med målsettingene.
Når målene etter hvert nås, skal medlemslandene sette nye mål inntil tilfredsstillende
standard er nådd, for eksempel at drikkevannsforskriften overholdes.
I Norge er situasjonen at det flere steder er etterslep når det gjelder nødvendig
vedlikehold/utskiftning av ledningsnettet både for drikkevann og avløp. Forventede
klimaendringer antas å kunne forverre situasjonen dersom en ikke setter i verk avbøtende
tiltak i tide. Behovet for å hindre forfall av ledningsnettet/ta igjen etterslep vil være mest
ressurskrevende framover og utfordringene vil kunne løses på ulike måter. Det er en
særskilt utfordring at små vannverk med få abonnenter ofte ikke har tilstrekkelig rensing av
vann.
Forslagene til mål tar utgangspunkt i de utfordringene som er nevnt ovenfor. Et
hovedsiktemål er at målene skal bidra til faktisk å oppnå den standarden som allerede er
fastsatt i regelverk som drikkevannsforskriften og vannforskriften. Det er viktig å gjøre de
ansvarlige oppmerksom på sine plikter, særlig for å oppnå en hurtigere oppgraderingstakt
for vann- og avløpsledningsnettet.
Protokollen har enkelte fellestrekk med Rammedirektivet for vann (2000/60/EF). I slike
tilfelle legges det opp til at målene i den norske vannforskriften som gjennomfører
rammedirektivet legges til grunn. For øvrig legges det opp til at eventuelle krav som
fremgår av relevant norsk sektorregelverk, legges til grunn. Dersom det ikke foreligger
slike mål, vil målene som fremgår av dette høringsdokumentet bli foreslått som nasjonale
mål.
I tillegg til nasjonale mål angir dokumentet eksempler på tiltak som vil bidra til å nå
målene. Det angis også hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltak, samt hvem som er
myndighet på saksområdet. Fremdriften i å nå målene skal som nevnt rapporteres. Det er
derfor viktig at målene har indikatorer som er målbare, og høringsinstansene bes om å gi
synspunkter på dette. Kostnader og administrative konsekvenser er omtalt i tilknytning til
hvert mål. Høringsinstansene bes særskilt om å vurdere økonomiske konsekvenser og
eventuelle forutsetninger for at målene på dette området kan nås.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på følgende:
Målsettingene gir uttrykk for generell grad av ønsket måloppnåelse i løpet av et gitt tidsrom
og gir ikke grunnlag for aksept av avvik fra drikkevannsforskriftens bestemmelser eller
annet relevant regelverk i det konkrete tilfelle.
Hva høringen bør gi svar på
Forslagene til nasjonale mål er formulert av Klima- og forurensningsdirektoratet og
Mattilsynet. Disse gjenspeiler stort sett eksisterende mål og/eller ambisjoner, selv om de
ikke nødvendigvis er uttalt eller formelt vedtatt. Det er imidlertid nødvendig å innhente
synspunkter fra flere aktører i arbeidet med å fastsette nasjonale mål. I denne
sammenheng ønsker vi at høringsinstansene vurderer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er man enig i målsettinger og måldatoer, og er disse realistiske?
Er målene målbare gjennom dagens rapporteringsrutiner?
Er tiltakene hensiktsmessige?
Er det andre mål eller tiltak som bør nevnes?
Er det mulig å angi kostnader bedre enn det som er gjort?
Er det spesielle utfordringer/økonomiske konsekvenser knyttet til nødvendig
vedlikehold/utskiftning av ledningsnett?

Høringsfrist
Høringssvarene, merket med vårt journal nr. 2013/57292, sendes til Mattilsynet innen 3.
juni 2013.
Høringssvar kan sendes på e-post til: postmottak@mattilsynet.no
Eller som brev til:
Mattilsynet
Hovedkontoret
Postboks 383
2381 Brumunddal

Kontaktperson i Mattilsynet:
Morten Nicholls
Tlf: 23216661
e-post: monic@mattilsynet.no

Med hilsen

Atle Wold
seksjonssjef

Vedlegg: Utkast til nasjonale mål
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Høringsliste

Departementene
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Samtlige kommuner
Universitetene
Vannverk som ikke er kommunale
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bellona
Bioforsk
Delta
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsassistanser for vann og avløp
Fagforbundet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Forbrukerrådet
Forbundet for ledelse og teknikk (FLT)
HANEN
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Klima- og forurensningsdirektoratet
KS - Kommunesektorens organisasjon
Kystverket
LO – Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NITO
Norges Bondelag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges veterinærhøgskole
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk institutt for naturforskning – NINA
Norsk institutt for vannforskning - NIVA
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sau og Geit
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norsk Vann
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sámediggi – Sametinget
SINTEF
Sysselmannen på Svalbard
Tekna
Unio
Universitetet for miljø og biovitenskap
Veterinærinstituttet
YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
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