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Tilsynsrapport med tilbakemelding etter tilsyn
I år gjennomfører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemene til vannverk.

Vi viser til inspeksjonen hos INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-SEKTOREN 15. oktober 2020.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Tove Marie Hervik. Ivar Asbjørn Fallmyr og fung. leder
Kommunalteknikk Kjell Sverre Tung var til stede under inspeksjonen.

Tilsynet omfattet

• Råkvåg Vannverk V/Indre Fosen kommune Areal VAR- Sektoren

Konklusjon
I år har Matilsynet spesielt fokus på om vannverk har en god nok håndtering og vurdering av
potensielle farer knyttet til distribusjonssystem, som kan true leveringer av trygt nok drikkevann.
Ved dette tilsynet så vi på følgende:

• § 6 farekartlegging og farehåndtering Ok
• § 15 Distribusjonssystem og internt leveringsnett OK

Dere har etablert farekartlegging som blir holdt regelmessig oppdatert. Dere har angitt med rødt flere
steder i fareanalysen på grunn av det har vært et bemanningsbehov som dere ikke har fått dekket.
Dere opplyser at dette nå er dekket opp ved at det er ansatt to personer som vil bistå i deres seksjon.

Lekkasje prosenten antas å være på ca 20%. Her er dere usikre da de fleste av abonnenter ikke har
installert vannmålere. Dere har etablerte rutiner for å ta lekkasjesøk og alle lekkasjer blir tatt hånd
om når de oppstår. Det opplyses at ledningsnettet er av god kvalitet og av nyere dato, ca 7-8 år. Det
består av følgende materialer: PVC, PE og noe eternitt. Helt nytt ledningsnett består av PE.

Tilstanden på kummene mener dere er bra, og det finnes ingen felleskummer. Dere har fått krav fra
brannvesenet om å ha tilsyn av kummene, og dette er nå utført. Det er utarbeidet en plan for fornying
av distribusjonssystemet, og dere mener at denne er både konkret og ambisiøs. Hovedledningen er
skiftet ut. Tilstanden på pumpene opplyser dere er god. Dere jobber med rengjøring av ledningsnettet
innvendig, dette skjer ved hjelp av spyling og pluggkjøring.

Dere har etablert et system som går ut på at loggføringen av ulike hendelser ved driften skjer digitalt.
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Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel
om vedtak.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Tove Marie Hervik
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften )




