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Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av
opplysninger om drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål
om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart
bakgrunnen for fremsendt informasjon under telefonsamtale den 4. mars 2021.

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av
opplysningene.

Oppsummering av tilsynet
I år har Mattilsynet spesielt fokus på distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere
har gitt oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå har vurdert. Vi har ikke verifisert om
opplysningene stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av
rutiner dere hevder å ha.

Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av drikkevannsbassengene enn vi har hatt
tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: i orden
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: se veiledning

Veiledning
Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet
plikter å 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. fvl. § 11. 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 § 15 (drikkevannsforskriften § 15).
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Dere oppgir at dere har driftsrutine for drikkevannsbasseng, men mangler en sjekkliste for utført
kontroll. Vi ønsker å informere dere om at manglende skriftlig sjekkliste for personalet kan medføre
at vannverket ikke har kontroll på hva som blir kontrollert, hvor ofte det blir kontrollert og hvem som
utfører kontrollen.

Vi ønsker å minne om vår veileder knyttet til drikkevannsforskriften §15, som omtaler at en
vedlikeholdsplan bør beskrive tidspunktene dere har planlagt for regelmessig rengjøring, vedlikehold
og fornying. For å sikre god kvalitet på arbeidet er det en fordel å utføre dette etter aksepterte
standarder.

Konklusjon
Vi har i forbindelse med dokumentgjennomgangen gitt dere veiledning og ikke funnet forhold som
trenger oppfølging fra vår side.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

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

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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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 og drikkevannsforskriften

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 )




