
FOR 1951-09-28 nr 9576: Forskrift om 
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg.  

 

 

INNHOLD 

Forskrift om drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg.  
    § 1. Drikkevann og vann som brukes ved ervervsmessig tilvirkning eller tilberedning av 
næringsmidler eller til reingjøring ...  
    § 2. Vannet skal være klart, uten framtredende lukt, smak eller farge. Om nødvendig må vannet 
være renset på betryggende ...  
    § 3. Vannkilden skal være sikret så godt som mulig mot forurensning (f.eks. fra bebyggelse, dyrket 
mark, kulturbeiter, ...  
    § 4. Sjøvann kan anvendes til spyling av fisk og andre sjødyr ved tilvirkning av råstoffer til 
framstilling av saltlaker og ...  
    § 5. Vannforsyning til anstalt (sykehus, herberge, skole, fengsel eller likn.) eller til restaurant, kafé, 
hotell eller ...  
    § 6. Nyanlegg må ikke påbegynnes før planene er godkjent av vedkommende myndighet (jfr. § 5). 
Det samme gjelder godkjente ...  
    § 7. Søknad om godkjenning (anmeldelse) må inneholde nøyaktig beskrivelse av vannkilden 
(nedslagsfeltet, sjøen, tjernet, ...  
    § 8. Ved godkjenning av anlegg eller vannverk, jfr. § 5, annet og tredje ledd, kan vedkommende 
myndighet bestemme at ...  
    § 9. For anstalt kommer bestemmelsene i § 8, annet ledd tilsvarende til anvendelse.  
    § 10. Is eller smeltevann fra is som kan komme i berøring med næringsmidler skal være av 
hygienisk betryggende ...  
    § 11. Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1953. Dog trer bestemmelsene i § 5 først i kraft 1. januar 
1954 for så vidt ...  

Forskrift om drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg.  
Gitt ved kgl.res. av 28. september 1951 med hjemmel i sunnhetsloven av 16. mai 1860 og næringsmiddelloven av 19. 
mai 1933 nr. 3. Endret 5. mars 1982 nr 464, 29. april 1988 nr 312, 3. november 1992 nr. 840.  
 § 1. Drikkevann og vann som brukes ved ervervsmessig tilvirkning eller tilberedning av 
næringsmidler eller til reingjøring av lokaler, kar, redskap, o.l. som brukes ved 
ervervsmessig tilvirkning, tilberedning, oppbevaring, servering eller annen omsetning av 
næringsmidler, skal være hygienisk betryggende.  
 § 2. Vannet skal være klart, uten framtredende lukt, smak eller farge. Om nødvendig 
må vannet være renset på betryggende måte etter helse- og sosialstyrets nærmere 
bestemmelser.  

       Statens næringsmiddeltilsyn kan gi nærmere bestemmelser om krav til vannets fysikalske og 
kjemiske beskaffenhet og mikrobiologiske renhet, samt bestemme hvilke metoder som skal nyttes 
ved undersøkelse av vann.  
 § 3. Vannkilden skal være sikret så godt som mulig mot forurensning (f.eks. fra 
bebyggelse, dyrket mark, kulturbeiter, utfartssteder, beferdet veg, bevertningssteder 
o.l.).  

       Helse- og sosialstyret kan i det enkelte tilfelle forby enhver virksomhet som kan medføre 
forurensning av drikkevannsskilde.  

   ... med ev. merknader Skriv ut 
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       Det er forbudt å forurense vann som nevnt i § 1 ved bading eller lignende.  
 § 4. Sjøvann kan anvendes til spyling av fisk og andre sjødyr ved tilvirkning av råstoffer 
til framstilling av saltlaker og til reingjøring av lokaler, kar, redskaper, arbeidsbord, 
kasser, tønner o.l. som brukes ved tilberedning, lagring eller forsendelse av råstoffene. Det samme 
gjelder for reingjøring av kasser, tønner o.l. som anvendes til forsendelse av utilvirket fisk og andre 
sjødyr. Sjøvannet må tilfredsstille de hygieniske krav som Statens næringsmiddeltilsyn fastsetter.  
 § 5. Vannforsyning til anstalt (sykehus, herberge, skole, fengsel eller likn.) eller til 
restaurant, kafé, hotell eller annen bedrift som ervervsmessig tilvirker eller omsetter 
næringsmidler, må anmeldes til og være godkjent av helse- og sosialstyret.  

       Det samme gjelder anlegg som leverer vann til mer enn 20 husstander eller mer enn 100 
mennesker.  

       Anlegg (vannverk) som forsyner mer enn 1.000 mennesker må anmeldes til og være godkjent av 
Statens Institutt for Folkehelse.  
 § 6. Nyanlegg må ikke påbegynnes før planene er godkjent av vedkommende 
myndighet (jfr. § 5). Det samme gjelder godkjente anlegg ved forandring eller utvidelse 
som kan ha betydning for vannets hygieniske beskaffenhet eller skikkethet for øvrig samt alle anlegg 
ved utvidelser som medfører at de kommer inn under bestemmelsene i § 5, annet - respektive tredje 
ledd.  
 § 7. Søknad om godkjenning (anmeldelse) må inneholde nøyaktig beskrivelse av 
vannkilden (nedslagsfeltet, sjøen, tjernet, elven, bekken, brønnen o.a.) og 
opplysninger om hvor meget vann denne antas å kunne levere, samt om alle andre forhold som kan 
ha betydning for bedømmelsen av vannets hygieniske beskaffenhet eller skikkethet for øvrig. Helse- 
og sosialstyret kan kreve utført de undersøkelser (bakteriologiske, kjemiske, fysikalske o.a.) som det 
finner nødvendig.  

       Anmeldelse vedrørende vannverk (jfr. § 5, tredje ledd) må dessuten inneholde opplysning om 
hvordan og i hvilken utstrekning den hygieniske kontroll aktes utført og være vedlagt analyseattest 
fra et av Statens næringsmiddeltilsyn godkjent laboratorium for vannets bakteriologiske, kjemiske og 
fysikalske beskaffenhet, samt uttalelse fra helse- og sosialstyret om de hygieniske forhold ved 
vannkilden.  
 § 8. Ved godkjenning av anlegg eller vannverk, jfr. § 5, annet og tredje ledd, kan 
vedkommende myndighet bestemme at renseanlegg må installeres og i hvilket omfang 
og på hvilken måte vannet skal underkastes regelmessig hygienisk kontroll. Utgifter ved uttaking, 
forsendelse og undersøkelse av vannprøver må bæres av eieren.  

       Viser det seg at vannet ikke fyller kravene, plikter anleggets (vannverkets) eier innen fastsatt frist 
å sørge for at de åtgjerder som helse- og sosialstyret respektive Statens Institutt for Folkehelse 
anser nødvendig blir utført. Blir fristen oversittet, kan vedkommende myndighet la arbeidet utføres på 
eierens bekostning.  
 § 9. For anstalt kommer bestemmelsene i § 8, annet ledd tilsvarende til anvendelse.  

       Restaurant, kafé, hotell eller annen bedrift som ervervsmessig tilvirker eller omsetter 
næringsmidler, kan av helserådet påbys stengt hvis virksomheten bruker vann i strid med disse 
forskrifter. Hvis vannforsyningen er godkjent tidligere, skal helse- og sosialstyret sette en rimelig frist 
til å rette på forholdet.  
 § 10. Is eller smeltevann fra is som kan komme i berøring med næringsmidler skal 
være av hygienisk betryggende beskaffenhet. § 2 kommer tilsvarende til anvendelse.  
 § 11. Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1953. Dog trer bestemmelsene i § 5 først i kraft 
1. januar 1954 for så vidt angår anstalt, bedrift og anlegg som er i drift ved forskriftenes 
ikrafttreden. Er søknad om godkjenning innsendt innen denne tid, kommer nevnte bestemmelse først 
til anvendelse fra den tid spørsmålet om godkjenning er avgjort av helse- og sosialstyret resp. 
departementet.  

       Samtidig oppheves § 14 i alm. forskrifter om tilvirkning og omsetning av næringsmidler m.v. av 
3. mai 1935.  

Sist oppdatert 5. november 2009 
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