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Hvorfor innrapportere vannverksdata? 

- Rapportering gjennom Mattilsynets skjematjenester skal erstatte tidligere 

rapportering av vannprøver til Folkehelseinstituttet. 

- Vannverkseiere har ansvar for å rapportere til myndighetene alle 

relevante data om vannforsyningen, jf. drikkevannsforskriften § 7.  

- Rapportering skal gjøres for at myndighetene skal ha oversikt over 

vannforsyningssituasjonen i Norge. 

- Data blir lagret i Mattilsynets tilsynssystem (MATS), og skal kunne 

brukes i tilsynssammenheng.  

- Data kan også bli brukt i nasjonal statistikk av ulikt slag, for eksempel 

hos Statistisk sentralbyra (SSB) og Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og 

andre forvaltningsetater. 

 

 

  

 



Om innrapporteringen 

- Kravet til innrapportering gjelder for alle norske installasjoner på 

kontinentalsokkelen, spesielt der hvor de ansatte spiser eller 

sover. 

- Rapporteringen skal omfatte både egen produksjon av vann og 

bunkret vann  

- Rapportering er elektronisk og skal gjøres årlig. Fristen er 

vanligvis 15.februar. I år er fristen satt til 1.juni.  

- Rapporteringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjeneste. 

https://www.mattilsynet.no/mats
https://www.mattilsynet.no/mats


Viktig å huske på når man skal rapportere 

- Før man begynner er det viktig at vannforsyningen er registrert i 

Mattilsynets skjematjenester.  

- Man rapporterer på vegne av selskapet, logger inn som seg selv, velg 

hvem man skal representere.  Tilgang – delegering. 

- Skal du innrapportere for flere installasjoner (under ulike 

organisasjonsnummer) må du logge ut og inn igjen.  

- Informasjon om innrapportering finner man her: 

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/ 

- E-læringsguide finner man her: http://www.mattilsynet.no/skjema/ (velg 

e-læringsguide midt på siden, deretter vann og tilslutt «Årlig 

innrapportering for vannforsyningssystem».  

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/
http://www.mattilsynet.no/skjema/
http://www.mattilsynet.no/skjema/
http://www.mattilsynet.no/skjema/


Viktig å huske på når man skal rapportere 

- Alle analyser av drikkevannet skal legges inn, analyseresultater skal 

ikke legges ved som vedlegg.  

- Bunkringsvann er mottatt vann fra andre vannverk, produsert vann fra 

saltvann vil være produsert vann. 
- Tips! Har selskapet avtale med laboratorium om prøvetaking som lager 

oversikt/statistikk over analyseresultat? Be dem om å lage denne på en 

måte slik at det er lett for dere å legge tallene inn i skjematjenesten.  













Trenger du hjelp til innrapportering?   

Ta kontakt pr mail:  

- sirwa@mattilsynet.no 

- aresp@mattilsynet.no 
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