
WEBINAR DRIKKEVANN
2.3.2022 kl. 9:00-12:00

Program

• Velkommen og Hvem er vi?

• Drikkevannsforskriften v/Mattilsynet

• Farekartlegging, risikoanalyse v/SINTEF Norlab

• Prøveuttak, emballasje, transport v/SINTEF Norlab

• Mikrobiologiske analyser v/SINTEF Norlab

• Kjemiske analyser v/SINTEF Norlab

• Oppsummering

Pris: kr. 1800,- pr.pers (kr. 1600,- for neste 

deltager fra samme firma)

Info: anne.kristin.gussias@sintefnorlab.no

Tlf.:901 17 895

Sentralbord: 404 84 100



DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN (2017)

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er alle former for vann som er ment til drikke, matlaging 

eller andre husholdningsformål, som rengjøring og dusjing. Trygt drikkevann skal verken inneholde fysiske, 

kjemiske eller mikrobiologiske komponenter som på kort eller lang sikt kan medføre risiko for helsefare. 

Vannet må derfor tilfredsstille krav til alle bruksområder og drikkevannsforskriften er et hjelpemiddel for å sikre 

dette.

I løpet av denne webinaret vil vi få høre om Mattilsynet sine erfaringer etter at Drikkevannsforskriften ble endret i 

2017, om farekartlegging, beredskap, og fokusområder 2022. I tillegg vil våre fagfolk fra SINTEF Norlab gå inn i 

hvordan en farekartlegging kan gjøres, betydningen av riktig prøvetaking og om analysene i prøvegruppene som 

har betydning for å sikre et trygt drikkevann. 

Målgruppe: Vannverkseiere, enhetsledere, driftsansvarlige, teknisk personell, prøvetakere, tilsynspersonell og 

eventuelt andre som har med drikkevann å gjøre. Velkommen!                

WEBINAR

02.03.2022

SINTEF Norlab AS

09:00 Velkommen SINTEF Norlab  AS

09:10 Drikkevannsforskriften Tore Forseth

- erfaringer Seniorinspektør

- farekartlegging                      Mattilsynet region Midt

- beredskap

- fokusområde 2022

- spørsmål

10:00 Pause 

10:05 Farekartlegging, Svein G.Drabløs

risikoanalyse Avdelingsrådgiver SINTEF Norlab

10:30 Prøvetaking og Anne Kristin Gussiås

transport av prøver Kvalitetsansvarlig Mikrobiologi SINTEF Norlab 

10:55 Pause

11:00 Mikrobiologiske analyser Anne Kristin Gussiås

- krav i Drikkevannsforskriften Kvalitetsansvarlig Mikrobiologi SINTEF Norlab 

- analysene, tolking og oppfølging

11:25 Fysikalske og kjemiske analyser Johan P. Ahlin 

- krav i Drikkevannsforskriften Kvalitetsansvarlig Kjemi SINTEF Norlab

- analysene, tolking og oppfølging 

12:00 Slutt

www.sintefnorlab.no

sentralbord: 404 84 100

Pris pr.pers : kr.1800,-

Ved påmelding av flere fra samme firma,

er pris på neste deltaker   : kr.1600,-

Foredrag og kursbevis sendes deltagerne etter webinaret

Sted: Web

Dato: Onsdag 2.mars 2022

Påmeldingsfrist: 28.februar

Påmelding: www.sintefnorlab.no/kurs

Ved spørsmål, kontakt oss på: 

tlf: 901 17 895

anne.kristin.gussias@sintefnorlab.no


