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Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om prøvetakingsplan

Vi viser til inspeksjonen hos DRANGSHOLT VANNVERK SA 11. oktober 2019.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Vibeke Hellerslien og seniorinspektør Ingfrid Berit
Stokkeland. Harald Brekke og Kenneth Winsjansen var til stede under inspeksjonen.

Oppsummering av inspeksjonen
Mattilsynet gjennomførte tilsyn med hovedtema prøvetakingsplan der vi så på:

• Prøvetakingsplan: Dere har prøvetakingsplan for vannverket. Prøvetakingsplanen oppfyller
ikke drikkevannsforskriftens minstekrav til prøver. Planen er ikke oppdatert etter ny
drikkevannsforskrift. Se varsel om vedtak.

• Farekartlegging og farehåndtering: Dere har et foreløpig utkast til farekartlegging.Se veiledning.
• Tiltak for å rette avvik: Dere har rutine og følger opp avvik. Ingen anmerkning.
• Årlig rapportering til Mattilsynet: Dere har rapportert for vannverket, men rapporteringen er ikke

helt korrekt. Se påpekning av plikt.

Under tilsynet informerte dere oss om hvilke utbedringer og tiltak dere har gjennomført/skal
gjennomføre på vannverket. Gammelt utstyr er ryddet ut av behandlingsanlegget. Det er montert
sandfilter og i løpet av 1-2 uker monteres det nytt UV-anlegg. Når UV-anlegget er på plass skal
det arbeides med å få filtrene i drift. Nå bruker dere klor, men ønsker å redusere evt kutte ut
klorbehandlingen.

Vi har sett det nødvendig å varsle dette vedtaket:

Varsel om vedtak om pålegg
Mattilsynet, avdeling Agder pålegger dere å revidere prøvetakingsplanen for Drangsholt vannverk slik
at den:
1) er oppdatert i henhold til ny drikkevannsforskrift
2) oppfyller drikkevannsforskriftens krav til prøvefrekvens og analyseparametre for
drikkevannsprøver.

Vi ber om at revidert rutine for prøvetaking og prøvetakingsplan vedlegges tilbakemeldingen til
Mattilsynet.
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Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 19 Prøvetakingsplan jf. §6
Farekartlegging og farehåndtering, §20 minstekrav til råvannsprøver, §21 minstekrav til
drikkevannsprøver og drikkevannsforskriftens vedlegg 1 og 2.

Vi har observert:
Dere opplyser at dere har en prøvetakingsplan som har vært i mange år. Dere tar månedlige prøver
pga utrygghet i vannbehandlingen.
Prøvetakingsplanen er ikke oppdatert etter at det kom ny drikkevannsforskrift 01.01.2017.

Minimumskrav til prøver: Dere har ikke rapportert maks vannuttak pr døgn og dere var ikke sikre
på hvor mye dette er. Men ut fra innrapportert distribuert vannmengde på vannforsyningssystemets
eget fordelingsnett innkludert lekkasje er produsert vannmengde beregnet til 58 m³ . Når dette
legges til grunn i tabeller/ beregninger i forskriftens §§ 20 og 21, kommer det frem at dere minimum
skal gjennomføre 4 råvannsprøver pr år, 4 drikkevannsprøver pr år for prøvegruppe A og 0,5
drikkevannsprøve for prøvegruppe B.

Dere tar følgende prøver:
Råvann: Det analyseres 1 g/mnd for kimtall, koliforme, E.coli, pH, konduktivitet, turbiditet, og farge. 4
g/år analyseres det for kimtall, koliforme, pH, konduktivitet, turbiditet,farge, fluor, nitrat, jern, mangan,
kalsium,magnesium, hardhet og natrium.
Prøvegruppe A: tas det samme prøver som for råvann.
Prøvegruppe B: tar prøver 4 g/år av fluor, nitrat, jern, mangan og natrium

Mattilsynet vurderer dette slik:
Vannverkseier skal utarbeide en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemene sine. Dette
fremkommer av drikkevannsforskriftens § 19. Prøvetakingsplanen skal være basert på
farekartleggingen (§ 6) og inneholde en oversikt over prøver som er nødvendige for å sikre og vise
at vannforsyningssystemet oppfyller kravene i § 5. Dette inkluderer minstekravene til råvannsprøver
omtalt i § 20 og minstekravene til drikkevannsprøver i § 21. Prøvetakingsplanen skal vise antall
prøver totalt og for hvert uttakspunkt, hvor prøvene skal tas, når de skal tas og hvilke parametere
hver prøve skal analyseres for. Vannverkseieren skal sikre at prøvetakingsplanen er oppdatert og
følges i praksis.

Observasjoner viser at dere for råvann mangler prøver av intestinale enterokokker. I prøvegruppe A
mangler dere prøver av intestinale enterokokker, lukt og smak. For prøvegruppe B mangler dere en
god del parametere (se forskrift).

Vi vurderer ut fra dette at dere ikke oppfyller drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsplan.
For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt
frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

4. februar 2020

Påpeking av plikt
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Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket. Vi minner om at dere har plikt til å følge
regelverket på alle punkt.

Vi har observert:
Dere har sendt inn årlig innrapportering av vannverksdata, men det er ikke rapportert for alle
parametere som inngår i den ordinære prøvetakingen.

Mattilsynet vurderer dette slik:
I følge drikkevannsforskriften § 25 skal alle vannverkseiere med produsert vann per døgn på
minst 10 m³ rapportere analyseresultatene fra råvannsprøver i § 20 og drikkevannsprøver i
§ 21. Drikkevannsforskriftens krav til prøvetaking slik den er nå var gjeldene fra 01.01.2017.
Dere har sendt inn årlig rapportering for Drangsholt vannverk, men det er ikke rapportert for alle
analyseresultatene som forskriften krever.

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom
dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket (jf. § 11 i forvaltningsloven). På bakgrunn av
veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 6
(Drikkevannsforskriften § 6).
Alle vannverk som leverer 10 m³ vann per dag skal ha en skriftlig farekartlegging som sikrer at
alle aktuelle farer blir identifisert slik at de kan forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt
nivå. Dette er bestemt i drikkevannsforskriften §6. Farekarleggingen skal danne grunnlag for
beredskapsforberedelser som er beskrevet i §11.
I §19 i samme forskrift stilles det krav til prøvetakingsplan. Her står det at prøvetakingsplanen skal
være basert på farekartleggingen i §6. Det forventes dermed at dere har vurdert utfordringene ved
deres vannforsyningssystem og at disse utfordringene er reflektert i prøvetakingsplanen. Dere må
sørge for at både farekartlegging og prøvetakingsplan er oppdatert.

Se 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
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 29. oktober 2019.

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 )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 19 Prøvetakingsplan
• Drikkevannsforskriften § 25 Rapportering
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UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Agder gitt i rapport datert 22. oktober 2019
med saksnummer 2019/225122 med uttalerett innen 29. oktober 2019.

Uttalelse fra: DRANGSHOLT VANNVERK SA

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

Mattilsynet, avdeling Agder
pålegger dere å revidere
prøvetakingsplanen for
Drangsholt vannverk slik at den:
1) er oppdatert i henhold til ny
drikkevannsforskrift
2) oppfyller
drikkevannsforskriftens
krav til prøvefrekvens
og analyseparametre for
drikkevannsprøver.

Vi ber om at revidert rutine for
prøvetaking og prøvetakingsplan
vedlegges tilbakemeldingen til
Mattilsynet.

4. februar 2020  

Sted:
Dato:

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




