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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Vedlegg 
Revisjonsrapport med varsel om at vi vurdere å gi dere pålegg om etablering av 
farekartlegging for å sikre fjerning av parasitter 
 
Saksopplysninger 
Det ble i mars 2018 gjennomført en revisjon av Skaugdal vannverk som medførte varsel om 
pålegg om å etablere en farekartlegging vedr. parasitter i drikkevannet.  
Det ble senere samme år gjort endringer i kommunestrukturen i forbindelse med 
kommunesammenslåingen av Rissa og Leksvik kommuner, til Indre Fosen kommune. Disse 
endringene førte til at vannverket ble overført fra Rissa kommune - teknisk drift/vedlikehold til 
Indre Fosen kommune Areal VAR- sektoren. Da pålegget i mars 2018 ble sendt ut var ikke 
disse endringene gjennomført enda. 
 
Pålegget har enda ikke blitt etterkommet, og Mattilsynet har derfor sendt nytt varsel om 
pålegg til den nye seksjonen til Indre-Fosen kommune som heter Areal VAR - sektoren. 
 
Det ble under revisjonen i mars 2018 avdekket følgende: 
• § 6. Farekartlegging og farehåndtering: - ikke funnet i orden 
• § 13. Vannbehandling: Ikke funnet i orden 
 
Mattilsynet vurderer å gi pålegg om å etablere en farekartlegging der det vurderes hvordan 
det kan sikres at drikkevannet ikke inneholder parasitter. 
 
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften 
foregår innenfor regelverkets krav, må det gjennomføres tiltak innen en bestemt frist. 
 
Mattilsynet har opplyst til sekretariatet at Skaugdal Vannverk/Indre Fosen kommune Areal 
VAR-sektoren har bedt om forlenget frist til 1. oktober 2021 for å komme med en uttalelse.  
 
Konklusjon 
Rapporten legges frem for kontrollutvalget til orientering. Saken settes opp på nytt på 
sakslisten for møtet i oktober eller november når uttalelsen fra Skaugdal Vannverk/ Indre 
Fosen kommune Areal VAR-sektoren foreligger.  
 
 


