
Blaker Vannverk SA
Svarstadveien 1
1925 Blaker

Deres ref:  

Vår ref: 2022/165478  

Dato: 29. august 2022  

Org.nr: 985399077

Revisjonsrapport ingen avvik

Vi viser til revisjonen hos Blaker Vannverk SA 24. august 2022.

Revisjonen ble utført av seniorinspektør Klaus Fottland (revisjonsleder) og seniorinspektør Bjørg 
Voje Heieren (revisor). Assisterende daglig leder Håvard Thoreid og daglig leder Trond Thoreid var til 
stede under revisjonen.

Inspeksjonen omfattet

• Blaker Vannverk SA

Oppsummering av revisjonen
Mattilsynet gjennomførte en avtalt revisjon av beskyttelse av vanntilsigsområdet og råvannskilde. Det 
ble i forbindelse med revisjonen gjennomført en befaring ved drikkevannskilden Asketjern.

Under besøket fant vi ingen brudd på regelverket som gjør det nødvendig med videre oppfølging 
fra Mattilsynets side. Vi har vurdert det som tilstrekkelig å veilede dere om relevant regelverk og vår 
fortolkning av dette.

Følgende ble kontrollert:

• Farekartlegging og farehåndtering av kilde og tilsigsområdet: - i orden
• Om rutiner for farekartlegging og farehåndtering er oppdatert: - i orden
• Tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden: - se veiledning
• Beskyttelsestiltak er basert på farekartlegging: - se veiledning

Vi viser til tilsynskvittering av 24. august 2022 hvor observasjonene vi gjorde under revisjonen ble 
gjennomgått i sluttmøtet. Tilsynskvitteringen ble deretter sendt dere via Altinn. Dere har også tidligere 
mottatt informasjon om tilsynet.

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 dere har behov for det (jf. § 11 i 
forvaltningsloven). På bakgrunn av veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning:

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Klaus Fottland
Tlf: 22 40 00 00 / 22778513
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 12 
(Drikkevannsforskriften § 12).

Det er en plikt i henholdt til drikkevannsforskriften §12, å informere kommuner om tiltak for å beskytte 
drikkevannskilden.

Det er etablert en hensynssone drikkevann for Asketjern i Nes kommune.

Det er viktig at dere som vannverkseier melder til kommunene dersom det er behov for konkrete 
bestemmelser eller forbud som bør inn i bestemmelser til hensynssonen. Det kan være lurt å gjøre 
disse vurderingen i forkant av at kommuneplanens arealdel skal revideres og spille disse behovene 
inn til den enkelte kommune.

Her bør man tenke langsiktig for å sikre drikkevannressursene for framtidige generasjoner.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Med hilsen

Hanne Opaas Martinussen
seksjonssjef

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

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

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".




