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Oversendelse av inspeksjonsrapporter for Berkåk, Havdal, Innset og Ulsberg vannverk 

Vedlagt følger inspeksjonsrapporter og vedtak fra Mattilsynet vedr vannverkene på Berkåk, Ulsberg, 
Innset og Havdal. 

Rennebu kommune har et pågående arbeid med ny hovedplan for vannverkene, der disse forholdene 
vil bli fanget opp. 

Vi har planlagt å legge fram hovedplanen i 2022 til politisk behandling. 

Ta gjerne kontakt om det ønskes mer informasjon om saken. 

Med vennlig hilsen 
Rennebu kommune 

Lill Hemmingsen Bøe 
Kommunalsjef 
456 19 590  
lill.boe@rennebu.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

Deres ref:

Vår ref: 2022/092831

Dato: 23. mai 2022

Org.nr: 985399077

INSPEKSJONSRAPPORT MED VARSEL OM AT VI VURDERER Å GI DERE 
TO PÅLEGG - ETTER TILSYN HOS ULSBERG VANNVERK

Vi viser til inspeksjonen hos Ulsberg vannverk 3. mai 2022.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Tore Forseth. Ingeniør Jon Erling Meland og ingeniør Geir 
Fjellstad var til stede under inspeksjonen.

Inspeksjonen omfattet

• Ulsberg vannverk

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under inspeksjonen. I tillegg varsler 
vi om at vi vurderer å gi dere to ulike pålegg, slik at dere får anledning til å uttale dere.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenige i påleggene som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi 
om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 7. juni 2022.

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

Oppsummering av inspeksjonen
I år er beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder hovedtema for våre tilsyn med 
vannforsyningssystemer. Vi har særlig fokus på om det er gjennomført farekartlegging og om avdekte 
forhold som krever oppfølging er gjennomført.

Vi er kjent med at Nye Veier i siste utkast til reguleringsplan har lagt ny E6 i området så nære 
eksisterende drikkevannskilde at denne må erstattes. Dette vil kunne ha betydning for gjennomføring 
av varsel om pålegg nr. 1. Vi kommer tilbake med ytterligere kommentarer nedenfor under våre 
vurderinger.

Dere er i gang med å revidere hovedplan vann. Vi fikk fortalt at det er avdekt behov for en 
farekartlegging ved vannverket før hovedplanen revideres.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Inspeksjonsrapport ULSBERG
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

I tillegg skal kommuneplanens arealdel revideres. I det arbeidet inngår også revisjon av 
hensynssoner drikkevann og tilhørende bestemmelser. Dere opplyste om at dere har samarbeid 
med planavdelingen. I tillegg fikk vi vite at dere fra i år har iverksatt rutine for fysisk inspeksjon i 
vanntilsigsområdet. Det er positivt.

Vi avdekte at dere har manglende dokumentasjon på at farekartlegging er gjennomført, noe dere 
også fortalte under inspeksjonen. Videre mangler skriftlig rutine for oppdatering av farekartleggingen. 
Se informasjon om hva vi vurderer å gi pålegg om nedenfor.

Følgende ble kontrollert:

• Farekartlegging og farehåndtering - se varsel om vedtak nummer 1 nedenfor.

• Farekartlegging og farehåndtering - oppdatering - se varsel om vedtak nummer 2 nedenfor.

• Beskyttelsestiltak - gjennomføring. Se kommentar nedenfor.

Beskyttelsestiltak - gjennomføring
Kilde og vanntilsigsområdet er vist med formål drikkevann i kommuneplanens arealdel. Ved revisjon 
av kommuneplanens arealdel er det viktig å sikre at nødvendig beskyttelse av kilde og nedslagsfelt 
blir ivaretatt, og at nødvendige beskyttelsesbestemmelser blir opprettet. Da farekartlegging mangler 
er det vanskelig å vite om det er andre beskyttelsestiltak som er nødvendige. Det vil dere se av 
farekartleggingen.

I forbindelse med bygging av ny E6 gjennom kommunen er det slik det ser ut nå stor sannsynlighet 
for at eksisterende hovedkilde må erstattes med ny kilde. Vi har blitt kontaktet av konsulentfirma som 
er leid inn for å kartlegge mulighetene for å etablere ny vannkilde. Det er viktig at de klarer å finne 
et egnet område for ny vannforsyning uten for mye aktivitet i vanntilsigsområdet. Videre er det viktig 
at nødvendig areal lar seg klausulere, samt at hensynssone med nødvendige bestemmelser kan 
etableres i kommunalt planverk.

Kilden må også ha dokumentert tilstrekkelig kapasitet til å forsyne eksisterende abonnenter til enhver 
tid. Dere nevnte også at det kunne være aktuelt å koble abonnentene til et eksisterende kommunalt 
vannverk. Prosessen videre vil derfor avhenge av hvilken løsning som velges.

Farekartlegging

1. Vi vurderer å gi dere pålegg om å etablere skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdet
og råvannskildene
Pålegget vil medføre at dere må gjennomføre en farekartlegging for vanntilsigsområdet og
råvannskilden. Farekartleggingen skal være skriftlig.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. 
§ 7 Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at 
farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder 
dette prinsippet også her. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll.

Det er i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved 
vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilde.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering er det krav om at vannverkseieren skal 
identifisere farer som kan forhindre dere i å produsere helsemessig trygt drikkevann. På bakgrunn 
av denne farekartleggingen er det krav om at det gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere 
kartlagte farer til et akseptabelt nivå.

Farekartleggingen skal være skriftlig. I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll første ledd er det 
krav om at internkontrollen skal vise hvordan kravene i drikkevannsforskriften etterleves. Ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen være 
skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Farekartleggingen og håndteringen av kartlagte farer skal danne grunnlag for 
beredskapsforberedelsene. Det betyr at de farer man ikke klarer å forebygge eller redusere 
konsekvensene av skal håndteres i vannverkets beredskap.

Klimaendringer er en del av det som skal inngå i farekartleggingen. Klimaservicesenteret har foretatt 
en kartlegging for de ulike fylkene i Norge. I Trøndelag er det særlig forventet kraftigere nedbør. Det 
kan føre til økt mengde overvann og endringer i flomforhold.

Øker gjennomsnittstemperaturen vil det medføre blant annet økt vekstsesong og beitesesong, som 
fører til at biomasseproduksjonen øker.

I forbindelse med revisjon av "Hovedplan vann" og kommuneplanens arealdel er det etter vår 
vurdering en forutsetning for arbeidet at dere har gjennomført en grundig farekartlegging av 
vanntilsigsområdet og råvannskilden før arbeidet med hovedplanen starter. Dette for å kunne 
sette opp riktige prioriteringer i "Hovedplan vann", samt etablere en langsiktig plan for utvikling av 
vannverket.

Vi vil påpeke at det ikke bare er for nevnte områder at dette er viktig. For å få en 
oversikt over hele vannforsyningssystemet må det også foreligge farekartlegging for 
vannbehandling,distribusjonssystem og vanninntak og transportsystem for råvann. Først da kan 
man sette opp begrunnede tiltak og prioritere riktig. Det vil også medføre at man får en oversikt over 
investeringsbehovet frem i tid. Dette gir bedre forutsigbarhet for driften av vannverket.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel vil farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskilden 
blant annet bidra til at dere får kunnskap om hvilke restriksjoner som må iverksettes for å 
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

sikre tilstrekkelig beskyttelse av råvannskilden. Denne type restriksjoner legges ofte inn som 
bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel.

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 står blant annet at 
det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av 
kommunale planer.

Som tidligere nevnt er det stor sannsynlighet for at eksisterende kilde blir avviklet og erstattet med ny 
kilde. I så fall vil kravet om farekartlegging gjelde ny kilde med vanntilsigsområde. Farekartleggingen 
må da gjennomføres så tidlig som mulig i prosessen for å sikre at nødvendige tiltak for å beskytte 
drikkevannet blir gjennomført.

Faller valget på tilkobling til et eksisterende vannforsyningssystem vil grunnlaget for varslede pålegg 
ikke være til stede, og vil da kunne lukkes uten ytterligere tiltak når det gjelder Ulsberg vannverk. 
Dette vil trolig kunne avklares når nødvendige kartlegginger med tanke på ny vannforsyning er 
gjennomført.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å ha oversikt 
over de farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. Det vil også være 
enklere å kontrollere at nødvendige tiltak er iverksatt.

Når skriftlig farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskildene mangler, utgjør dette et 
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Det er viktig at dere dokumenterer at 
alle forhold er vurdert, ikke bare de som kan utgjøre en reell trussel.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomfører farekartlegging innen angitt frist.
Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

31. desember 2022

2. Vi vurderer å gi dere pålegg om å utarbeide skriftlig rutine for oppdatering av
farekartleggingen og farehåndteringen
Pålegget vil medføre at dere må etablere skriftlig rutine som sikrer at farekartleggingen og
farehåndteringen blir regelmessig oppdatert. Rutinen må som minimum beskrive hvem som har
ansvar for at dette skjer og hvem som skal delta i arbeidet, frekvens for oppdatering og hva som skal
inngå i arbeidet med oppdateringen.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf, 
§ 7 Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften er det krav om at vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen 
og farehåndteringen holdes oppdatert. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll. Det er 
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem 
med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Videre står det at vannverkseieren skal 
sikre at internkontrollen er oppdatert.

Vi har observert:
Skriftlig rutine for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vanntilsigsområdet og 
råvannskilde holdes oppdatert mangler.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering fjerde ledd er det krav om at 
vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen holdes oppdatert.

I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll andre ledd bokstav c) er det krav om at det skal være 
registreringer som viser at rutinene etterleves. Videre er det i samme ledd bokstav b) krav om at det 
skal finnes rutiner som viser at kravene i drikkevannsforskriften etterleves. I samme paragraf fjerde 
ledd står det at vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert.

Ved vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen 
være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne 
oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan 
også endre seg over tid.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å holde 
oversikt over og oppdatere farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. 
Når rutine for oppdatering av farekartlegging mangler, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er 
nødvendig at dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig at dere etablerer rutine for oppdatering av farekartleggingen og 
farehåndteringen innen angitt frist.
Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

31. desember 2022

Se rettigheter og regelverk.

Med hilsen

Torgeir Sveine
seksjonssjef
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

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

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak
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Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 23. mai 2022

Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalefristen
Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalefristen er 7. juni 2022. Nærmere 
informasjon om uttaleretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør 
om vi skal fatte vedtak som varslet.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

Vi har funnet brudd på følgende bestemmelse:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".

Inspeksjonsrapport 
ULSBERG

Vedlegg 2, sak 4922



Mattilsynet Avdeling Gauldal
v/ Tore Forseth
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 Gauldal gitt i rapport datert 23. mai 2022 med 
saksnummer 2022/092831 med uttalerett innen 7. juni 2022.

Uttalelse fra: RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT

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

Pålegget vil medføre at dere må 
gjennomføre en farekartlegging 
for vanntilsigsområdet 
og råvannskilden. 
Farekartleggingen skal være 
skriftlig.

31. desember 2022

Pålegget vil medføre at dere 
må etablere skriftlig rutine som 
sikrer at farekartleggingen 
og farehåndteringen blir 
regelmessig oppdatert. Rutinen 
må som minimum beskrive 
hvem som har ansvar for 
at dette skjer og hvem som 
skal delta i arbeidet, frekvens 
for oppdatering og hva som 
skal inngå i arbeidet med 
oppdateringen.

31. desember 2022

Sted:
Dato:

....................................................................

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Inspeksjonsrapport  
ULSBERG
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Ansvarlig for virksomheten

Inspeksjonsrapport
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RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

Deres ref:

Vår ref: 2022/092831

Dato: 15. juni 2022

Org.nr: 985399077

VEDTAK OM Å UTARBEIDE FAREKARTLEGGING OG RUTINE FOR 
OPPDATERING AV FAREKARTLEGGING

Vi viser til inspeksjonen hos ULSBERG VANNVERK 3. mai 2022.

Inspeksjonen omfattet

• Ulsberg vannverk

Vi viser også til vår inspeksjonsrapport datert 18. mai 2022.

Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderte å gi pålegg
I brevet fra Mattilsynet datert 23. mai 2022, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen 
merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å gjennomføre farekartlegging for vanntilsigsområdet 
og råvannskilden samt etablere rutine for oppdatering av farekartleggingen.

Vi mottok 1. juni 2022 epost fra dere med bekreftelse på fastsatt dato for oppstart av arbeidet med 
farekartleggingen. I tillegg var det en kort redegjørelse for hvordan arbeidet skulle organiseres.

Vi har vurdert tilbakemeldingen, og mener at regelverket fortsatt ikke er oppfylt. Vi fatter derfor vedtak 
i samsvar med varselet. Se mer om dette i begrunnelsen for vedtaket.

Vi fatter følgende vedtak vedrørende farekartlegging:

1. Vedtak om å utarbeide skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må gjennomføre en farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilden. Farekartleggingen
skal være skriftlig.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. § 7 
Internkontroll.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Vedtak om utarbeiding 
ULSBERG
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Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at 
farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder 
dette prinsippet også her. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll.

Det er i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved 
vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilde.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering er det krav om at vannverkseieren skal 
identifisere farer som kan forhindre dere i å produsere helsemessig trygt drikkevann. På bakgrunn 
av denne farekartleggingen er det krav om at det gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere 
kartlagte farer til et akseptabelt nivå.

Farekartleggingen skal være skriftlig. I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll første ledd er det 
krav om at internkontrollen skal vise hvordan kravene i drikkevannsforskriften etterleves. Ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen være 
skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Farekartleggingen og håndteringen av kartlagte farer skal danne grunnlag for 
beredskapsforberedelsene. Det betyr at de farer man ikke klarer å forebygge eller redusere 
konsekvensene av skal håndteres i vannverkets beredskap.

Klimaendringer er en del av det som skal inngå i farekartleggingen. Klimaservicesenteret har foretatt 
en kartlegging for de ulike fylkene i Norge. I Trøndelag er det særlig forventet kraftigere nedbør. Det 
kan føre til økt mengde overvann og endringer i flomforhold.

Øker gjennomsnittstemperaturen vil det medføre blant annet økt vekstsesong og beitesesong, som 
fører til at biomasseproduksjonen øker.

I forbindelse med revisjon av "Hovedplan vann" og kommuneplanens arealdel er det etter vår 
vurdering en forutsetning for arbeidet at dere har gjennomført en grundig farekartlegging av 
vanntilsigsområdet og råvannskilden før arbeidet med hovedplanen starter. Dette for å kunne 
sette opp riktige prioriteringer i "Hovedplan vann", samt etablere en langsiktig plan for utvikling av 
vannverket.

Vi vil påpeke at det ikke bare er for nevnte områder at dette er viktig. For å få en oversikt 
over hele vannforsyningssystemet må det også foreligge farekartlegging for vannbehandling, 
distribusjonssystem og vanninntak og transportsystem for råvann. Først da kan man sette 
opp begrunnede tiltak og prioritere riktig. Det vil også medføre at man får en oversikt over 
investeringsbehovet frem i tid. Dette gir bedre forutsigbarhet for driften av vannverket.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel vil farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskilden 
blant annet bidra til at dere får kunnskap om hvilke restriksjoner som må iverksettes for å 
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sikre tilstrekkelig beskyttelse av råvannskilden. Denne type restriksjoner legges ofte inn som 
bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel.

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 står blant annet at 
det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av 
kommunale planer.

Det er stor sannsynlighet for at eksisterende kilde blir avviklet og erstattet med ny kilde grunnet ny 
E6. I så fall vil kravet om farekartlegging gjelde ny kilde med vanntilsigsområde. Farekartleggingen 
må da gjennomføres så tidlig som mulig i prosessen for å sikre at nødvendige tiltak for å beskytte 
drikkevannet blir gjennomført.

Faller valget på tilkobling til et eksisterende vannforsyningssystem vil grunnlaget for varslede pålegg 
ikke være til stede, og vil da kunne lukkes uten ytterligere tiltak når det gjelder Ulsberg vannverk. 
Dette vil trolig kunne avklares når nødvendige kartlegginger med tanke på ny vannforsyning er 
gjennomført.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å ha oversikt 
over de farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. Det vil også være 
enklere å kontrollere at nødvendige tiltak er iverksatt.

Når skriftlig farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskildene mangler, utgjør dette et 
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Det er viktig at dere dokumenterer 
at alle forhold er vurdert, ikke bare de som kan utgjøre en reell trussel. Dere har bekreftet dato for 
oppstart av arbeidet (14. juni 2022), men vi velger likevel å fatte vedtak for å få muligheten til å 
vurdere farekartleggingen før vi avslutter saken.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomfører farekartlegging innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere skriftlig farekartlegging er

31. desember 2022

2. Vedtak om å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering for
vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må etablere skriftlig rutine som sikrer at farekartleggingen og farehåndteringen blir regelmessig
oppdatert. Rutinen må som minimum beskrive hvem som har ansvar for at dette skjer og hvem som
skal delta i arbeidet, frekvens for oppdatering og hva som skal inngå i arbeidet med oppdateringen.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf, § 7 
Internkontroll.
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Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften er det krav om at vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen 
og farehåndteringen holdes oppdatert. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll. Det er 
i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem 
med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Videre står det at vannverkseieren skal 
sikre at internkontrollen er oppdatert.

Vi har observert:
Skriftlig rutine for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vanntilsigsområdet og 
råvannskilde holdes oppdatert mangler.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering fjerde ledd er det krav om at 
vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen holdes oppdatert.

I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll andre ledd bokstav c) er det krav om at det skal være 
registreringer som viser at rutinene etterleves. Videre er det i samme ledd bokstav b) krav om at det 
skal finnes rutiner som viser at kravene i drikkevannsforskriften etterleves. I samme paragraf fjerde 
ledd står det at vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert.

Ved vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen 
være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne 
oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan 
også endre seg over tid.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å holde 
oversikt over og oppdatere farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. 
Når rutine for oppdatering av farekartlegging mangler, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er 
nødvendig at dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig at dere etablerer rutine for oppdatering av farekartleggingen og 
farehåndteringen innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering er

31. desember 2022

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir 
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir 
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Side 4 av 5

Vedtak om utarbeiding 
ULSBERG

Vedlegg 2, sak 4922



Deres ref: — Vår ref: 2022/092831 — Dato: 15. juni 2022

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Med hilsen

Torgeir Sveine
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker 
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer 
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

Vi har funnet brudd på følgende bestemmelse:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".
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Avsender
Mattilsynet Avdeling Gauldal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage på vedtak
(Forvaltningsloven, kapittel VI om klage og omgjøring)

Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
RENNEBU KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

15. juni 2022 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis dere ønsker å klage over vedtak dere har fått underretning om.

Klagerett Dere har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan dere klage til Klagen sendes til den enheten i Mattilsynet som har fattet vedtaket, enten med post, epost 
eller eDialog. Vi ber om at dokumentene merkes med saksnummer 2022/092831. Hvis vi 
ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Dette vedtaket sendes elektronisk og derfor gjelder eForvaltningsforskriften. Klagefristen 
er tre uker og begynner å løpe når dere har fått informasjon om at vedtaket er kommet 
i digital postkasse (Altinn). For privatpersoner som har reservert seg mot elektronisk 
kommunikasjon, begynner klagefristen å løpe fra brevet er forventet levert i ordinær 
postgang. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget 
i rett tid, ber vi dere oppgi den datoen dere mottok dette brevet. Dere kan søke om å få 
forlenget klagefristen. Dere må da begrunne behovet for forlenget frist.

Rett til å kreve 
begrunnelse

Dersom dere mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve å få begrunnelse. Dette 
kravet må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist 
på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet dere mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må dere nevne hvem klagen kommer fra, hvilket vedtak dere klager på, den eller 
de endringene dere ønsker og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår 
vurdering av klagen. Dere bør også begrunne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om 
dere klager på vedtaket. Dere kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er 
ute eller til klagen er avgjort.

Rett til dokumentinnsyn 
og veiledning

Dere har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningsloven §§ 18-21). 
Dere må i så fall kontakte oss. Da kan dere også få nærmere veiledning om klageretten, 
om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved 
klagesaken

Dere kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Statsforvalteren eller en 
advokat kan gi nærmere veiledning om dette. Uavhengig av denne ordningen, kan dere 
etter forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen 
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil 
vi orientere dere om denne rettigheten.

Klage til Sivilombudet Hvis klagen ikke har ført frem og dere mener at Mattilsynet har utsatt dere for urett, kan 
dere klage til Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet 
kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken 
og om vi har begått feil eller forsømmelser.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Mattilsynet Avdeling Gauldal
v/ Tore Forseth
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Gauldal gitt i rapport datert 15. juni 2022 med 
saksnummer 2022/092831.

Tilbakemelding gjelder: RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må etablere skriftlig rutine 
som sikrer at farekartleggingen 
og farehåndteringen blir 
regelmessig oppdatert. Rutinen 
må som minimum beskrive 
hvem som har ansvar for 
at dette skjer og hvem som 
skal delta i arbeidet, frekvens 
for oppdatering og hva som 
skal inngå i arbeidet med 
oppdateringen.

Det er matloven § 23 som 
gir mattilsynet hjemmel til 
å fatte vedtak når disse 
bestemmelsene er brutt.

31. desember 2022

Dere må gjennomføre 
en farekartlegging for 
vanntilsigsområdet 
og råvannskilden. 
Farekartleggingen skal være 
skriftlig.

Det er matloven § 23 som gir 
mattilsynet hjemmel til å fatte 
vedtak når denne bestemmelsen 
er brutt.

31. desember 2022

Sted:

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Tilbakemelding oppfylt vedtak 
ULSBERG
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Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

Deres ref:

Vår ref: 2022/092826

Dato: 10. juni 2022

Org.nr: 985399077

VEDTAK OM Å UTARBEIDE FAREKARTLEGGING

Vi viser til inspeksjonen hos BERKÅK VANNVERK 3. mai 2022.

Inspeksjonen omfattet

• Berkåk vannverk

Vi viser også til vår inspeksjonsrapport datert 18. mai 2022.

Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderte å gi pålegg
I brevet fra Mattilsynet datert 18. mai 2022, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen 
merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å gjennomføre farekartlegging for vanntilsigsområdet 
og råvannskilden samt etablere rutine for oppdatering av farekartleggingen.

Vi mottok 1. juni 2022 epost fra dere med bekreftelse på fastsatt dato for oppstart av arbeidet med 
farekartleggingen. I tillegg var det en kort redegjørelse for hvordan arbeidet skulle organiseres.

Vi har vurdert tilbakemeldingen, og mener at regelverket fortsatt ikke er oppfylt. Vi fatter derfor vedtak 
i samsvar med varselet. Se mer om dette i begrunnelsen for vedtaket.

Vi fatter følgende vedtak vedrørende farekartlegging:

1. Vedtak om å utarbeide skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må gjennomføre en farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilden. Farekartleggingen
skal være skriftlig.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. § 
7.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Vedtak om å utarbeide 
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Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at 
farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder 
dette prinsippet også her. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll.

Det er i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved 
vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilde.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering er det krav om at vannverkseieren skal 
identifisere farer som kan forhindre dere i å produsere helsemessig trygt drikkevann. På bakgrunn 
av denne farekartleggingen er det krav om at det gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere 
kartlagte farer til et akseptabelt nivå.

Farekartleggingen skal være skriftlig. I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll første ledd er det 
krav om at internkontrollen skal vise hvordan kravene i drikkevannsforskriften etterleves. Ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen være 
skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Farekartleggingen og håndteringen av kartlagte farer skal danne grunnlag for 
beredskapsforberedelsene. Det betyr at de farer man ikke klarer å forebygge eller redusere 
konsekvensene av skal håndteres i vannverkets beredskap.

Klimaendringer er en del av det som skal inngå i farekartleggingen. Klimaservicesenteret har foretatt 
en kartlegging for de ulike fylkene i Norge. I Trøndelag er det særlig forventet kraftigere nedbør. Det 
kan føre til økt mengde overvann og endringer i flomforhold.

Øker gjennomsnittstemperaturen vil det medføre blant annet økt vekstsesong og beitesesong, som 
fører til at biomasseproduksjonen øker.

I forbindelse med revisjon av "Hovedplan vann" og kommuneplanens arealdel er det etter vår 
vurdering en forutsetning for arbeidet at dere har gjennomført en grundig farekartlegging av 
vanntilsigsområdet og råvannskilden før arbeidet med hovedplanen starter. Dette for å kunne 
sette opp riktige prioriteringer i "Hovedplan vann", samt etablere en langsiktig plan for utvikling av 
vannverket.

Vi vil påpeke at det ikke bare er for nevnte områder at dette er viktig. For å få en oversikt 
over hele vannforsyningssystemet må det også foreligge farekartlegging for vannbehandling, 
distribusjonssystem og vanninntak og transportsystem for råvann. Først da kan man sette 
opp begrunnede tiltak og prioritere riktig. Det vil også medføre at man får en oversikt over 
investeringsbehovet frem i tid. Dette gir bedre forutsigbarhet for driften av vannverket.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel vil farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskilden 
blant annet bidra til at dere får kunnskap om hvilke restriksjoner som må iverksettes for å 
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sikre tilstrekkelig beskyttelse av råvannskilden. Denne type restriksjoner legges ofte inn som 
bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel. Dere nevnte under tilsynet at det nå 
er anlagt skiløype ved drikkevannskilden. Uhell med tråkkemaskin kan medføre utslipp av drivstoff. 
Dette er et eksempel på farer som må følges opp gjennom farehåndteringen.

Dere bør også sikre at det blir gjennomført farekartlegging for den nye grunnvannskilden.

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 står blant annet at 
det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av 
kommunale planer.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å ha oversikt 
over de farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. Det vil også være 
enklere å kontrollere at nødvendige tiltak er iverksatt. Selv om det er veldig liten aktivitet i området 
hovedkilden ligger i, kan det finnes forhold som kan påvirke råvannet.

Når skriftlig farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskildene mangler, utgjør dette et 
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Det er viktig at dere dokumenterer 
at alle forhold er vurdert, ikke bare de som kan utgjøre en reell trussel. Dere har bekreftet dato for 
oppstart av arbeidet (14. juni 2022), men vi velger likevel å fatte vedtak for å få muligheten til å 
vurdere farekartleggingen før vi avslutter saken.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomfører farekartlegging innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere skriftlig farekartlegging er

31. desember 2022

2. Vedtak om å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering for
vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må etablere skriftlig rutine som sikrer at farekartleggingen og farehåndteringen blir regelmessig
oppdatert. Rutinen må som minimum beskrive hvem som har ansvar for at dette skjer og hvem som
skal delta i arbeidet, frekvens for oppdatering og hva som skal inngå i arbeidet med oppdateringen.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. § 
7.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften er det krav om at vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen 
og farehåndteringen holdes oppdatert. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll. Det er 
i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem 
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med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Videre står det at vannverkseieren skal 
sikre at internkontrollen er oppdatert.

Vi har observert:
Skriftlig rutine for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vanntilsigsområdet og 
råvannskilde holdes oppdatert mangler.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering fjerde ledd er det krav om at 
vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen holdes oppdatert.

I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll andre ledd bokstav c) er det krav om at det skal være 
registreringer som viser at rutinene etterleves. Videre er det i samme ledd bokstav b) krav om at det 
skal finnes rutiner som viser at kravene i drikkevannsforskriften etterleves. I samme paragraf fjerde 
ledd står det at vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert.

Ved vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen 
være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne 
oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan 
også endre seg over tid.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å holde 
oversikt over og oppdatere farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig.

Når rutine for oppdatering av farekartlegging mangler, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er 
nødvendig at dere retter opp

Vi mener at det vil være rimelig at dere etablerer rutine for oppdatering av farekartleggingen og 
farehåndteringen innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering er

31. desember 2022

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir 
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir 
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.
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Med hilsen

Torgeir Sveine
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker 
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer 
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

Vi har funnet brudd på følgende bestemmelse:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".
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Avsender
Mattilsynet Avdeling Gauldal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage på vedtak
(Forvaltningsloven, kapittel VI om klage og omgjøring)

Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
RENNEBU KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

10. juni 2022 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis dere ønsker å klage over vedtak dere har fått underretning om.

Klagerett Dere har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan dere klage til Klagen sendes til den enheten i Mattilsynet som har fattet vedtaket, enten med post, epost 
eller eDialog. Vi ber om at dokumentene merkes med saksnummer 2022/092826. Hvis vi 
ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Dette vedtaket sendes elektronisk og derfor gjelder eForvaltningsforskriften. Klagefristen 
er tre uker og begynner å løpe når dere har fått informasjon om at vedtaket er kommet 
i digital postkasse (Altinn). For privatpersoner som har reservert seg mot elektronisk 
kommunikasjon, begynner klagefristen å løpe fra brevet er forventet levert i ordinær 
postgang. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget 
i rett tid, ber vi dere oppgi den datoen dere mottok dette brevet. Dere kan søke om å få 
forlenget klagefristen. Dere må da begrunne behovet for forlenget frist.

Rett til å kreve 
begrunnelse

Dersom dere mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve å få begrunnelse. Dette 
kravet må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist 
på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet dere mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må dere nevne hvem klagen kommer fra, hvilket vedtak dere klager på, den eller 
de endringene dere ønsker og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår 
vurdering av klagen. Dere bør også begrunne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om 
dere klager på vedtaket. Dere kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er 
ute eller til klagen er avgjort.

Rett til dokumentinnsyn 
og veiledning

Dere har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningsloven §§ 18-21). 
Dere må i så fall kontakte oss. Da kan dere også få nærmere veiledning om klageretten, 
om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved 
klagesaken

Dere kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Statsforvalteren eller en 
advokat kan gi nærmere veiledning om dette. Uavhengig av denne ordningen, kan dere 
etter forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen 
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil 
vi orientere dere om denne rettigheten.

Klage til Sivilombudet Hvis klagen ikke har ført frem og dere mener at Mattilsynet har utsatt dere for urett, kan 
dere klage til Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet 
kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken 
og om vi har begått feil eller forsømmelser.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Mattilsynet Avdeling Gauldal
v/ Tore Forseth
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Gauldal gitt i rapport datert 10. juni 2022 med 
saksnummer 2022/092826.

Tilbakemelding gjelder: RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må gjennomføre 
en farekartlegging for 
vanntilsigsområdet 
og råvannskilden. 
Farekartleggingen skal være 
skriftlig.

Det er matloven § 23 som gir 
mattilsynet hjemmel til å fatte 
vedtak når denne bestemmelsen 
er brutt.

31. desember 2022

Dere må etablere skriftlig rutine 
som sikrer at farekartleggingen 
og farehåndteringen blir 
regelmessig oppdatert. Rutinen 
må som minimum beskrive 
hvem som har ansvar for 
at dette skjer og hvem som 
skal delta i arbeidet, frekvens 
for oppdatering og hva som 
skal inngå i arbeidet med 
oppdateringen.

Det er matloven § 23 som gir 
mattilsynet hjemmel til å fatte 
vedtak når denne bestemmelsen 
er brutt.

31. desember 2022

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Tilbakemelding om oppfylt 
vedtak
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Vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Sted:
Dato:

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

Tilbakemelding om oppfykt 
vedtak
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RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

Deres ref:

Vår ref: 2022/092835

Dato: 23. mai 2022

Org.nr: 985399077

INSPEKSJONSRAPPORT MED VARSEL OM AT VI VURDERER Å GI DERE 
TO PÅLEGG - ETTER TILSYN HOS HAVDAL VANNVERK

Vi viser til inspeksjonen hos HAVDAL VANNVERK 3. mai 2022.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Tore Forseth. Ingeniør Geir Fjellstad og ingeniør Jon Erling 
Meland var til stede under inspeksjonen.

Inspeksjonen omfattet

• Havdal vannverk

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under inspeksjonen. I tillegg varsler 
vi om at vi vurderer å gi dere to ulike pålegg, slik at dere får anledning til å uttale dere.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenige i påleggene som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi 
om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 7. juni 2022.

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

Oppsummering av inspeksjonen
I år er beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder hovedtema for våre tilsyn med 
vannforsyningssystemer. Vi har særlig fokus på om det er gjennomført farekartlegging og om avdekte 
forhold som krever oppfølging er gjennomført.

Vi avdekte at dere har manglende dokumentasjon på at farekartlegging er gjennomført, noe dere 
også fortalte under inspeksjonen. Videre mangler skriftlig rutine for oppdatering av farekartleggingen. 
Se informasjon om hva vi vurderer å gi pålegg om nedenfor.

Følgende ble kontrollert:

• Farekartlegging og farehåndtering - se varsel om vedtak nummer 1 nedenfor.

• Farekartlegging og farehåndtering - oppdatering - se varsel om vedtak nummer 2 nedenfor.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Inspeksjonsrapport Havdal
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• Beskyttelsestiltak - gjennomføring. Se kommentar nedenfor.

Beskyttelsestiltak - gjennomføring
Kilde og vanntilsigsområdet er vist med formål drikkevann i kommuneplanens arealdel. Ved revisjon 
av kommuneplanens arealdel er det viktig å sikre at nødvendig beskyttelse av kilde og nedslagsfelt 
blir ivaretatt, og at nødvendige beskyttelsesbestemmelser blir opprettet. Da farekartlegging mangler 
er det vanskelig å vite om det er andre beskyttelsestiltak som er nødvendige. Det vil dere se av 
farekartleggingen.

Farekartlegging

1. Vi vurderer å gi dere pålegg om å etablere skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdet
og råvannskildene
Pålegget vil medføre at dere må gjennomføre en farekartlegging for vanntilsigsområdet og
råvannskilden. Farekartleggingen skal være skriftlig.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. 
§ 7 Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at 
farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder 
dette prinsippet også her. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll.

Det er i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved 
vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilde.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering er det krav om at vannverkseieren skal 
identifisere farer som kan forhindre dere i å produsere helsemessig trygt drikkevann. På bakgrunn 
av denne farekartleggingen er det krav om at det gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere 
kartlagte farer til et akseptabelt nivå.

Farekartleggingen skal være skriftlig. I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll første ledd er det 
krav om at internkontrollen skal vise hvordan kravene i drikkevannsforskriften etterleves. Ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen være 
skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Farekartleggingen og håndteringen av kartlagte farer skal danne grunnlag 
forberedskapsforberedelsene. Det betyr at de farer man ikke klarer å forebygge eller redusere 
konsekvensene av skal håndteres i vannverkets beredskap.
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Klimaendringer er en del av det som skal inngå i farekartleggingen. Klimaservicesenteret har foretatt 
en kartlegging for de ulike fylkene i Norge. I Trøndelag er det særlig forventet kraftigere nedbør. Det 
kan føre til økt mengde overvann og endringer i flomforhold.

Øker gjennomsnittstemperaturen vil det medføre blant annet økt vekstsesong og beitesesong, som 
fører til at biomasseproduksjonen øker.

I forbindelse med planlagt revisjon av "Hovedplan vann" og kommuneplanens arealdel er det etter 
vår vurdering en forutsetning for arbeidet at dere har gjennomført en grundig farekartlegging av 
vanntilsigsområdet og råvannskilden før arbeidet med hovedplanen starter. Dette for å kunne 
sette opp riktige prioriteringer i "Hovedplan vann", samt etablere en langsiktig plan for utvikling av 
vannverket.

Vi vil påpeke at det ikke bare er for nevnte områder at dette er viktig. For å få en oversikt 
over hele vannforsyningssystemet må det også foreligge farekartlegging for vannbehandling, 
distribusjonssystem og vanninntak samt transportsystem for råvann. Først da kan man sette 
opp begrunnede tiltak og prioritere riktig. Det vil også medføre at man får en oversikt over 
investeringsbehovet frem i tid. Dette gir bedre forutsigbarhet for driften av vannverket.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel vil farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskilden 
blant annet bidra til at dere får kunnskap om hvilke restriksjoner som må iverksettes for å 
sikre tilstrekkelig beskyttelse av råvannskilden. Denne type restriksjoner legges ofte inn som 
bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel.

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 står blant annet at 
det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av 
kommunale planer.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å ha oversikt 
over de farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. Det vil også være 
enklere å kontrollere at nødvendige tiltak er iverksatt.

Når skriftlig farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskildene mangler, utgjør dette et 
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Det er viktig at dere dokumenterer at 
alle forhold er vurdert, ikke bare de som kan utgjøre en reell trussel.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomfører farekartlegging innen angitt frist.
Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

31. desember 2022

2. Vi vurderer å gi dere pålegg om å utarbeide skriftlig rutine for oppdatering av
farekartleggingen og farehåndteringen.
Pålegget vil medføre at dere må etablere skriftlig rutine som sikrer at farekartleggingen og
farehåndteringen blir regelmessig oppdatert. Rutinen må som minimum beskrive hvem som har
ansvar for at dette skjer og hvem som skal delta i arbeidet, frekvens for oppdatering og hva som skal
inngå i arbeidet med oppdateringen.
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Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. 
§ 7 Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften er det krav om at vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen 
og farehåndteringen holdes oppdatert. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll. Det er 
i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem 
med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Videre står det at vannverkseieren skal 
sikre at internkontrollen er oppdatert.

Vi har observert:
Skriftlig rutine for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vanntilsigsområdet og 
råvannskilde holdes oppdatert mangler.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering fjerde ledd er det krav om at 
vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen holdes oppdatert.

I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll andre ledd bokstav c) er det krav om at det skal være 
registreringer som viser at rutinene etterleves. Videre er det i samme ledd bokstav b) krav om at det 
skal finnes rutiner som viser at kravene i drikkevannsforskriften etterleves. I samme paragraf fjerde 
ledd står det at vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert.

Ved vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen 
være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne 
oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan 
også endre seg over tid.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å holde 
oversikt over og oppdatere farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig.

Når rutine for oppdatering av farekartlegging mangler, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er 
nødvendig at dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig at dere etablerer rutine for oppdatering av farekartleggingen og 
farehåndteringen innen angitt frist.
Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

31. desember 2022

Se rettigheter og regelverk.
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Med hilsen

Torgeir Sveine
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak

Side 5 av 5

Inspeksjonsrapport Havdal

Vedlegg 2, sak 4922



Deres ref: — Vår ref: 2022/092835 — Dato: 23. mai 2022

Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalefristen
Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalefristen er 7. juni 2022. Nærmere 
informasjon om uttaleretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør 
om vi skal fatte vedtak som varslet.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

Vi har funnet brudd på følgende bestemmelse:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".

Inspeksjonsrapport Havdal
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Mattilsynet Avdeling Gauldal
v/ Tore Forseth
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 Gauldal gitt i rapport datert 23. mai 2022 med 
saksnummer 2022/092835 med uttalerett innen 7. juni 2022.

Uttalelse fra: RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT

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

Pålegget vil medføre at dere må 
gjennomføre en farekartlegging 
for vanntilsigsområdet 
og råvannskilden. 
Farekartleggingen skal være 
skriftlig.

31. desember 2022

Pålegget vil medføre at dere 
må etablere skriftlig rutine som 
sikrer at farekartleggingen 
og farehåndteringen blir 
regelmessig oppdatert. Rutinen 
må som minimum beskrive 
hvem som har ansvar for 
at dette skjer og hvem som 
skal delta i arbeidet, frekvens 
for oppdatering og hva som 
skal inngå i arbeidet med 
oppdateringen.

31. desember 2022

Sted:
Dato:

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

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Uttalelse til varsel 
om vedtak Havdal
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RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

Deres ref:

Vår ref: 2022/092834

Dato: 15. juni 2022

Org.nr: 985399077

VEDTAK OM Å UTARBEIDE FAREKARTLEGGING

Vi viser til inspeksjonen hos INNSET VANNVERK 3. mai 2022.

Inspeksjonen omfattet

• Innset vannverk

Vi viser også til vår inspeksjonsrapport datert 23. mai 2022.

Virksomhetens tilbakemelding til varsel om at vi vurderte å gi pålegg
I brevet fra Mattilsynet datert 23. mai 2022, ba vi om tilbakemelding dersom dere hadde noen 
merknader til at vi vurderte å gi dere pålegg om å gjennomføre farekartlegging for vanntilsigsområdet 
og råvannskilden samt etablere rutine for oppdatering av farekartleggingen.

Vi mottok 1. juni 2022 epost fra dere med bekreftelse på fastsatt dato for oppstart av arbeidet med 
farekartleggingen. I tillegg var det en kort redegjørelse for hvordan arbeidet skulle organiseres.

Vi har vurdert tilbakemeldingen, og mener at regelverket fortsatt ikke er oppfylt. Vi fatter derfor vedtak 
i samsvar med varselet. Se mer om dette i begrunnelsen for vedtaket.

Vi fatter følgende vedtak vedrørende farekartlegging:

1. Vedtak om å utarbeide skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må gjennomføre en farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilder. Farekartleggingen
skal være skriftlig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. § 7 
Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann 
som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Selv om det ikke står eksplisitt i paragrafen at 

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Vedtak om å utarbeide 
farekartlegging Innset

Vedlegg 2, sak 4922



Deres ref: — Vår ref: 2022/092834 — Dato: 15. juni 2022

farekartleggingen og farehåndteringen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang, gjelder 
dette prinsippet også her. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll.

Det er i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved 
vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann.

Vi har observert:
Dere har ikke gjennomført farekartlegging for vanntilsigsområdet og råvannskilder.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering er det krav om at vannverkseieren skal 
identifisere farer som kan forhindre dere i å produsere helsemessig trygt drikkevann. På bakgrunn 
av denne farekartleggingen er det krav om at det gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere 
kartlagte farer til et akseptabelt nivå.

Farekartleggingen skal være skriftlig. I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll første ledd er det 
krav om at internkontrollen skal vise hvordan kravene i drikkevannsforskriften etterleves. Ved 
vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen være 
skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Farekartleggingen og håndteringen av kartlagte farer skal danne grunnlag 
forberedskapsforberedelsene. Det betyr at de farer man ikke klarer å forebygge eller redusere 
konsekvensene av skal håndteres i vannverkets beredskap.

Klimaendringer er en del av det som skal inngå i farekartleggingen. Klimaservicesenteret har foretatt 
en kartlegging for de ulike fylkene i Norge. I Trøndelag er det særlig forventet kraftigere nedbør. Det 
kan føre til økt mengde overvann og endringer i flomforhold.

Øker gjennomsnittstemperaturen vil det medføre blant annet økt vekstsesong og beitesesong, som 
fører til at biomasseproduksjonen øker.

I forbindelse med revisjon av "Hovedplan vann" og kommuneplanens arealdel er det etter vår 
vurdering en forutsetning for arbeidet at dere har gjennomført en grundig farekartlegging av 
vanntilsigsområdet og råvannskilden før arbeidet med hovedplanen starter. Dette for å kunne 
sette opp riktige prioriteringer i "Hovedplan vann", samt etablere en langsiktig plan for utvikling av 
vannverket.

Vi vil påpeke at det ikke bare er for nevnte områder at dette er viktig. For å få en oversikt 
over hele vannforsyningssystemet må det også foreligge farekartlegging for vannbehandling, 
distribusjonssystem og vanninntak samt transportsystem for råvann. Først da kan man sette 
opp begrunnede tiltak og prioritere riktig. Det vil også medføre at man får en oversikt over 
investeringsbehovet frem i tid. Dette gir bedre forutsigbarhet for driften av vannverket.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel vil farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskilden 
blant annet bidra til at dere får kunnskap om hvilke restriksjoner som må iverksettes for å 
sikre tilstrekkelig beskyttelse av råvannskilden. Denne type restriksjoner legges ofte inn som 
bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel. Særlig viktig i tilknytning til Innset 
vannverk er å sikre at uttak av masser i området på sikt ikke svekker den naturlige beskyttelsen av 
grunnvannsressursen.
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I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 står blant annet at 
det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del av 
kommunale planer.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å ha oversikt 
over de farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig. Det vil også være 
enklere å kontrollere at nødvendige tiltak er iverksatt.

Når skriftlig farekartlegging av vanntilsigsområdet og råvannskildene mangler, utgjør dette et 
regelbrudd som vi mener det er nødvendig at dere retter opp. Det er viktig at dere dokumenterer 
at alle forhold er vurdert, ikke bare de som kan utgjøre en reell trussel. Dere har bekreftet dato for 
oppstart av arbeidet (14. juni 2022), men vi velger likevel å fatte vedtak for å få muligheten til å 
vurdere farekartleggingen før vi avslutter saken.

Vi mener at det vil være rimelig at dere gjennomfører farekartlegging innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere skriftlig farekartlegging er

31. desember 2022

2. Vedtak om å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering for
vanntilsigsområdet og råvannskilder
Dere må etablere skriftlig rutine som sikrer at farekartleggingen og farehåndteringen blir regelmessig
oppdatert. Rutinen må som minimum beskrive hvem som har ansvar for at dette skjer og hvem som
skal delta i arbeidet, frekvens for oppdatering og hva som skal inngå i arbeidet med oppdateringen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering , jf. § 7 
Internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder for farekartlegging og farehåndtering
I henhold til drikkevannsforskriften er det krav om at vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen 
og farehåndteringen holdes oppdatert. Farekartleggingen inngår i vannverket sin internkontroll. Det er 
i drikkevannsforskriften § 7 krav om at internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem 
med produsert vann per døgn på minst 10 m³ drikkevann. Videre står det at vannverkseieren skal 
sikre at internkontrollen er oppdatert.

Vi har observert:
Skriftlig rutine for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vanntilsigsområdet og 
råvannskilde holdes oppdatert mangler.
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Mattilsynet vurderer dette slik:
I drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering fjerde ledd er det krav om at 
vannverkseieren skal sikre at farekartleggingen og farehåndteringen holdes oppdatert.

I drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll andre ledd bokstav c) er det krav om at det skal være 
registreringer som viser at rutinene etterleves. Videre er det i samme ledd bokstav b) krav om at det 
skal finnes rutiner som viser at kravene i drikkevannsforskriften etterleves. I samme paragraf fjerde 
ledd står det at vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert.

Ved vannforsyningssystemer som produserer minst 10 m³ drikkevann per døgn skal internkontrollen 
være skriftlig, jf. drikkevannsforskriften § 7 Internkontroll tredje ledd.

Å kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid kunne 
oppstå nye farer og årsaker til farer. Mulighetene for å forebygge, fjerne eller redusere disse kan 
også endre seg over tid.

I tillegg til at det er et lovfestet krav til skriftlig internkontroll, vil det være enklere for dere å holde 
oversikt over og oppdatere farene som kan påvirke råvannskvaliteten negativt når dette er skriftlig.

Når rutine for oppdatering av farekartlegging mangler, utgjør dette et regelbrudd som vi mener det er 
nødvendig at dere retter opp.

Vi mener at det vil være rimelig at dere etablerer rutine for oppdatering av farekartleggingen og 
farehåndteringen innen angitt frist.

Klage
Dersom dere er uenige i vedtaket kan dere klage.

Frist for å etablere rutine for oppdatering av farekartlegging og farehåndtering er

31. desember 2022

Vi vil ha tilbakemelding når vedtaket er oppfylt
Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir 
oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir 
tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Med hilsen

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

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23.

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker 
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer 
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

Vi har funnet brudd på følgende bestemmelse:

• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".
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Avsender
Mattilsynet Avdeling Gauldal
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Melding om rett til å klage på vedtak
(Forvaltningsloven, kapittel VI om klage og omgjøring)

Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans
RENNEBU KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Myrveien 1
7391 RENNEBU

15. juni 2022 Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis dere ønsker å klage over vedtak dere har fått underretning om.

Klagerett Dere har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan dere klage til Klagen sendes til den enheten i Mattilsynet som har fattet vedtaket, enten med post, epost 
eller eDialog. Vi ber om at dokumentene merkes med saksnummer 2022/092834. Hvis vi 
ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefrist Dette vedtaket sendes elektronisk og derfor gjelder eForvaltningsforskriften. Klagefristen 
er tre uker og begynner å løpe når dere har fått informasjon om at vedtaket er kommet 
i digital postkasse (Altinn). For privatpersoner som har reservert seg mot elektronisk 
kommunikasjon, begynner klagefristen å løpe fra brevet er forventet levert i ordinær 
postgang. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget 
i rett tid, ber vi dere oppgi den datoen dere mottok dette brevet. Dere kan søke om å få 
forlenget klagefristen. Dere må da begrunne behovet for forlenget frist.

Rett til å kreve 
begrunnelse

Dersom dere mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve å få begrunnelse. Dette 
kravet må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist 
på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet dere mottar begrunnelsen.

Klagens innhold I klagen må dere nevne hvem klagen kommer fra, hvilket vedtak dere klager på, den eller 
de endringene dere ønsker og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår 
vurdering av klagen. Dere bør også begrunne klagen.

Utsetting av vedtaket Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om 
dere klager på vedtaket. Dere kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er 
ute eller til klagen er avgjort.

Rett til dokumentinnsyn 
og veiledning

Dere har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken (jf. forvaltningsloven §§ 18-21). 
Dere må i så fall kontakte oss. Da kan dere også få nærmere veiledning om klageretten, 
om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved 
klagesaken

Dere kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Statsforvalteren eller en 
advokat kan gi nærmere veiledning om dette. Uavhengig av denne ordningen, kan dere 
etter forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen 
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil 
vi orientere dere om denne rettigheten.

Klage til Sivilombudet Hvis klagen ikke har ført frem og dere mener at Mattilsynet har utsatt dere for urett, kan 
dere klage til Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet 
kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken 
og om vi har begått feil eller forsømmelser.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Vedtak om å utarbeide farekartlegging 
Innset
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Mattilsynet Avdeling Gauldal
v/ Tore Forseth
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Gauldal gitt i rapport datert 15. juni 2022 med 
saksnummer 2022/092834.

Tilbakemelding gjelder: RENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFT

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

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

Vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Beskrivelse av utført tiltak

Dere må gjennomføre 
en farekartlegging for 
vanntilsigsområdet og 
råvannskilder. Farekartleggingen 
skal være skriftlig.

31. desember 2022

Dere må etablere skriftlig rutine 
som sikrer at farekartleggingen 
og farehåndteringen blir 
regelmessig oppdatert. Rutinen 
må som minimum beskrive 
hvem som har ansvar for 
at dette skjer og hvem som 
skal delta i arbeidet, frekvens 
for oppdatering og hva som 
skal inngå i arbeidet med 
oppdateringen.

31. desember 2022

Sted:
Dato:

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

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Tore Forseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779033
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

Vedtak om å utarbeide 
farekartlegging Innset

Vedlegg 2, sak 4922
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