Rapportering av vannverksdata for året 2018
Alle vannverkseiere som produserer minst 10 m3 drikkevann pr. døgn skal ifølge
drikkevannsforskriftens § 25 rapportere vannverksdata årlig i Mattilsynets tilsynssystem (MATS) via
Mattilsynets skjematjeneste i Altinn. Dette gjelder også for innretninger på norsk
kontinentalsokkel.
Det skal rapporteres for drikkevannet som ble produsert eller bunkret på alle innretninger som
oppholdt seg på norsk kontinentalsokkel i hele eller deler av 2018.
Fristen til å rapportere vannverksdata er satt til 15. februar hvert år.
Vi kan ikke se å ha mottatt rapporteringer fra deres innretninger for 2018.
Ny frist for å gjennomføre rapporteringen settes til 22.mai 2019.
Alle vannverkseiere må etablere rutiner som sikrer at årlig rapportering blir gjennomført, og at
regelverkskravet blir etterlevd i fremtiden.
Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om rapportering: «Ved vannforsyningssystem med
produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra
råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre
relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser.
Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.»
Godt drikkevann er av stor samfunnsmessig betydning, og plikten til å rapportere data om
vannforsyningen er derfor forskriftsfestet i drikkevannsforskriften. Dataene hjelper oss i vårt tilsyn
med vannverkene, og sikrer oversikt over vannforsyninger i en beredskapssituasjon. Mattilsynet
leverer også data til en rekke andre aktører, som Statistisk Sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og EU.
Viktig å huske ved rapportering:
• Når resultatet fra laboratoriet er <1 skal dette registreres som 0.
• Alle verdier fra analyser dere har gjort skal rapporteres inn, dette gjelder også verdier av
bromat og trihalometaner, som kan velges i en nedtrekksmeny.
• Dersom rapporteringen er mangelfull kan det resultere i at den ikke blir godkjent, og
dermed returnert. Dere vil dermed få mulighet til å rette på rapporteringen og sende den
inn på nytt.
• Vi gjør oppmerksom på at rapporteringen ikke er gebyrpålagt og er helt uten kostnad.
Mattilsynet har lagt ut nærmere informasjon om rapportering her:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/innrapportering_av_vassver
ksdata.4766
Dersom noe er uklart eller det er behov for mer informasjon, ta direkte kontakt med
undertegnede.
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