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Revisjonsrapport med varsel om at vi vurdere å gi dere pålegg om
etablering av farekartlegging for å sikre fjerning av parasitter
Det ble gjennomført en revisjon av Skaugdal vannverk 1. mars 2018. Tilstede ved denne revisjonen
var Jan Helge Grydeland og Ragnar Dyrendal.

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 vannverk ble overført fra Rissa kommune- teknisk drift/vedlikehold til Indre
kommune Areal VAR- sektoren. Da pålegget i mars 2018 ble sendt ut var ikke disse endringene
gjennomført enda.
Ettersom dette pålegget ikke er etterkommet ser vi oss nødt til å varsle pålegget på nytt i den nye
seksjonen til Indre-Fosen kommune som heter Areal VAR - sektoren.

Vi sender i den anledning ut en ny rapport som erstatter rapport med saks nr. 2018/46388.

På grunn av tekniske begrensninger i vårt datasystem MATS, må vi starte med å varsle det allerede
gitte pålegget med et nytt varsel.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenig i pålegget som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi om at
dere gir tilbakemelding til oss innen 11. juni 2021.

Etter denne datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger dere kommer med, og avgjøre om vi
skal gi det pålegget som vi varsler i dette brevet.

Vi viser til inspeksjonen hos INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-SEKTOREN 31. mai 2021.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Tove Marie Hervik.

Tilsynet omfattet

• Skaugdal Vannverkv/Indre Fosen kommune Areal VAR- Sektoren
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Oppsummering av revisjonen

Det ble under revisjonen som gjennomført 1. mars 2018 sett på følgende:

• § 6. Farekartlegging og farehåndtering: - ikke funnet iorden, se varsel om pålegg
• § 13. Vannbehandling: Ikke funnet iorden- se varsel om pålegg

Vi vurderer å gi dere pålegg om å etablere en farekartlegging der det vurderes hvordan dere kan
sikre at drikkevannet ikke inneholder parasitter.

Varsel om at vi vurderer å gi dere pålegg
Skaugdal vannverk skal etablere en farekartlegging der det vurderes om det er nødvendig å etablere
et rensetrinn på drikkevannet, som sikrer at parasitter blir fjernet. Dere skal også vurdere om
vannverket har tilstrekkelig antall hygieniske barrièrer.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling Det er matloven
§23. som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder:
Det er krav om at vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres
til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann. jfr. §
6

Det er også vannverkseier som skal sikre at råvannet behandles slik at drikkevannet tilfredsstiller
kravene i § 5. Denne vannbehandlingen skal bestå av metoder som fjerner eller inaktiverer
sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med
mindre vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 tilsier at det ikke
er nødvendig. jfr. § 13.

Vi har observert:
Det ble ikke fremlagt en farekartlegging for Skaugdal vannverk under revisjonen.

Skaugdal vannverk har desinfisering med klor.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Det er viktig at dere sørger for at råvannet er tilstrekkelig behandlet slik at drikkevannet tilfredsstiller
kravene i § 5. Grenseverdier.

Vannbehandlingen skal være tilpasset
a) råvannskvaliteten
b) farene identifisert i samsvar med § 6 og
c) mengden produsert vann pr. døgn

En vannbehandlings-metode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier,
parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har
grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6., tilsier at det ikke er nødvendig. Skaugdal vannverk
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har desinfisering med klor, dette er ikke god nok beskyttelse mot parasitter. Dette gir dermed ikke
en god nok hygienisk barrière. Det er kun desinfisering med UV-stråler, som vil gi en tilstrekkelig
beskyttelse mot parasitter.

Det er et viktig prinsipp i Norge at man så langt det er mulig baserer drikkevannsforsyningen på
råvannskilder som er lite utsatt for forurensning. Dette vil gi en bedre trygghet enn å måtte fjerne eller
uskadeliggjøre forurensninger gjennom vannbehandlingen.

Drikkevannskilden til Skaugdal vannverk er Storvatnet, og området rundt er et meget populært
rekreasjons - og utfartsområde. Dette betyr at drikkevannskilden i stor grad kan være utsatt for
forurensning fra folk som ferdes i og rundt Storvatnet. For å beskytte en overflatekilde er det
vanlig å begrense aktivitetene i nedbørsfeltet og i selve vannkilden. Helst bør hele det tilhørende
nedbørsfeltet beskyttes mot forurensning, men dette er ofte vanskelig å få til. For store vannkilder
som Storvatnet, er det vanlig i inndele nedbørsfeltet i soner. Mattilsynet har ingen opplysninger som
tyder på at dette er gjort for Storvatnet. Det man kan gjøre, er å sikre et visst område rundt inntaket
mot forurensende eller potensielt forurensende aktiviteter, samt aktiviteter som kan skade inntaket
fysisk.

Det ble ikke fremlagt en farekartlegging under revisjonen. Det ble opplyst at denne er under arbeid. I
den nye drikkevannsforskriften, legges det stor vekt på at vannverkseier skal legge farekartlegging til
grunn, både når det gjelder prøvetakingsplan (§ 19.), beskyttelsestiltak ( § 12.) og vannbehandling(§
13.) Det er viktig at dere ser for dere hvilke farer som kan true vannforsyningen. Dette betyr at dere
må vurdere hvilke deler av vannforsyningssystemet som kan bli påvirket ved forskjellige årsaker til
farer. Og at dere må ha klart for dere hvilke farer som kan være utfordrende. Det må også vurderes
om dere har et tilstrekkelig antall hygieniske barrièrer. Hvis dere kommer frem til at klorering gir en
tilstrekkelig hygienisk barrière, må dette begrunnes f.eks med at det er lite sannsynlig med parasitter
eller at det blir analysert for disse.

Drikkevannskilden Storvatnet er ikke godt nok beskyttet til at kilden kan betegnes som en hygienisk
barrière. Det finnes blant annet ingen klausulering bestemmelse for området til vannverket.
Desinfisering med klor vil heller ikke kunne gi en tilstrekkelig hygienisk barrière, da klor ikke gir en
god nok beskyttelse for å fjerne parasitter.

Det skal sies at prøvesvar etter analyser av drikkevannet har vært tilfredsstillende, og at dere tar ut
prøver hver måned. Dere analyserer for Clostridium perfringens en gang pr. år. Det opplyses at det
tas ut fire råvannsprøver pr år.

For å sikre at abonnentene ikke utsettes for smitte fra parasitter, pålegges dere å vurdere antall
hygieniske barrièrer i en farekartlegging, og om det er tilfredsstillende kun med klor desinfisering.
Dere må vurdere om det skal skaffes et UV-anlegg.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Vi mener at at det vil være rimelig at dere etablerer en fareanalyse for å sikre fjerning av
parasitter i drikkevann, innen

30. juni 2021
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Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Lisbeth Rannem
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak
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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 uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen 11. juni 2021.

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

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 13 Vannbehandling





Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tove Marie Hervik
Tlf: 22 40 00 00 / 22779214
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Innherred og Fosen
v/ Tove Marie Hervik
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Innherred og Fosen gitt i rapport datert 7. juni
2021 med saksnummer 2021/112259 med uttalerett innen 11. juni 2021.

Uttalelse fra: INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL VAR-SEKTOREN

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Skaugdal vannverk skal etablere
en farekartlegging der det
vurderes om det er nødvendig
å etablere et rensetrinn på
drikkevannet, som sikrer at
parasitter blir fjernet. Dere skal
også vurdere om vannverket
har tilstrekkelig antall hygieniske
barrièrer.

30. juni 2021  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten




