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Mattilsynet 
 

 

Revidering av drikkevannsforskriften – høringsuttalelse 

Vi viser til høring av forslag til revidert drikkevannsforskrift. 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med 

nærmere 1 million medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av hovedoppgavene 

for Norsk Friluftsliv er å ivareta friluftslivets vilkår i Norge, herunder forslag til endinger i lover 

og forskrifter som berører friluftslivets interesser, herunder allemannsretten. 

 

I 2020 vedtok EU et nytt drikkevannsdirektiv. En del av det som er nytt i drikkevannsdirektivet 

ble allerede tatt inn i den norske drikkevannsforskriften fra 2016. Det er likevel en del endinger 

som ikke er tatt inn, slik at drikkevannsforskriften må revideres som en følge av denne endringen. 

Blant annet at behovet for hensynssoner skal vurderes. 

 

Norsk Friluftsliv har stor respekt for behovet for strenge regler for å sikre befolkningen nok rent 

drikkevann, og vi har stor forståelse for behovet for hensynssoner rundt drikkevannskilder. Vi 

har imidlertid blitt gjort oppmerksom på at det ved minst et privat vannverk har blitt opprettet 

hensynssone rundt drikkevannskilden som går langt utover nedbørsfeltet. Etter vår oppfatting er 

det i dette tilfellet innført ubegrunnede restriksjoner på allemannsretten, og som det ikke har blitt 

tatt tak i av ansvarlige myndigheter. 

 

Norsk Friluftsliv mener derfor det er viktig at regelverket rundt hensynssoner ikke gir rom for å 

innføre større hensynssoner enn det som kan begrunnes faglig eller at det kan lages strengere 

restriksjoner enn det som er nødvendig, og at dette følges opp i praksis. I motsatt fall vil dette 

føre til en uthuling av allemannsretten og respekten for regelverket rundt sikring av 

drikkevannskilder. 
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