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MATTILSYNET FANT INGEN LOVBRUDD VED INSPEKSJONEN 21.10.2020

Vi viser til inspeksjonen hos Røyrkilen vannverk 21. oktober 2020.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Eli Marie Thompson. Enhetsleder drift Torgeir Hodne,
drift vannverk Knut Uleberg, drift vannverk Albert Kjetså og driftsleder Olaf Kjetså var til stede under
inspeksjonen.

Tilsynet omfattet

• Røyrkilen vannverk

OPPSUMMERING AV INSPEKSJONEN
Mattilsynet har i 2020 vannforsyningssystemets vannledninger og alternativ vannforsyning for
vannverk som forsyner over 1000 personer som prioriterte områder.

Vi fant ingen avvik fra reglene om distribusjonssystem for drikkevann eller alternativ vannforsyning.
Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under inspeksjonen.

Farekartlegging og farevurdering
I ROS analysen var distribusjonssystemet vurdert for Røyrkilen vannverk. Dere har brukt ROS
analysen som en del av grunnlaget for vann- og avløpsplanen.

Plan for fornying og vedlikehold
Det var utarbeidet en vann- og avløpsplan. I denne planen har dere foretatt en vurdering av hva
som bør skiftes ut av ledningnettet. Vurderingen var foretatt på bakgrunn av ROS analysen, alder og
materiale på ledningene samt om det har vært hyppige lekkasjer.

Tilstand og drift
Dere har utarbeidet et digitalt kart for Røyrkilen vannverk. I det digitale kartet var det informasjon om
materialer og plassering av kummer, pumpestasjoner og ledninger.
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I rapporteringen til Mattilsynet for 2020 har dere angitt en lekkasje på 30%. Dere informerte ved
tilsynet om at det ved vannmåler var foretatt en ny beregning og kommet frem til en lekkasje på 24%.

Vi har i brev med sak.nr. 2014/058988 gitt et vedtak om tilbakeslagssikring fra abonnenter til
kommunalt distribusjonsnett. I ROS analysen ble det dokumentert at det var foretatt en kartlegging
av abonnentene for å vurdere fare for innsug til kommunens distribusjonsnett ved undertrykk og at
det var montert tilbakeslagssikring. Ved oppføring av nye bygg krever dere tilbakeslagssikring. Vi
vurderer at vedtaket er oppfylt, og saken avsluttes fra vår side.

Alternativ vannforsyning
Dere har prioritert dublering av ledningene i flere området på distribusjonsnettet for å sikre leveranse
av drikkevann ved planlagt vedlikehold og som en sikkerhet ved uforutsette hendelser.

Dere har to brønner som vannkilder der nedbørfeltet er klausulert og brønnene flomsikret. I
høydebassenget er det ved normalt forbruk reserve i to døgn. For å levere reservevann er tankbil
som leverer direkte på nettet eller i høydebassenget vurdert som første prioritet avhengig av
hendelsen. Dere opplyser at det er andre kilder som har drikkevannskvalitet tilgjengelig.

Vi viser til «Bekreftelse på gjennomført tilsyn» av 21.10.2020 hvor observasjonene vi gjorde under
inspeksjonen er gjengitt. Tilsynet ble på grunn av Corona situasjonen gjennomført på teams.

Konklusjon:
Vi har i forbindelse med dette besøket ikke avdekket forhold som trenger videre oppfølging fra vår
side.

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Nina Merete Vehus
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

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

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

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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




