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Bekreftelse på etterkommede vedtak
Vi viser til inspeksjonen ved Stemmedal Vasslag SA 27. april 2017.
Tilsynet omfattet
•

Stemmedal Vasslag SA

Brev med tre vedtak ble oversendt 30.mai 2017.
Frist for å etterkomme påleggene ble, etter flere velbegrunnede søknader der vannverket ba om
utsettelse, endelig satt til 31. desember 2018. Dere har i e-post datert 6. desember 2018, innen
fristens utløp, kommet med en fyldig og ryddig tilbakemelding om at aktuelle mangler er rettet opp.
I følge de prosesser og beskrivelser som fremkommer av tilbakemeldingen har Mattilsynet inntrykk
av at det er gjort et grundig og godt arbeid for å rette opp påpekte mangler. Dere har utarbeidet en
beredskapsplan, internkontroll og kartlagt tilstanden på transportsystemet.
Beredskapsplan
Dere har laget en beredskapsplan som baserer seg på en risiko- og sårbarhetsanalyse
(farekartlegging). Planen virker oversiktlig og formålstjenlig, tilpasset vannverkets art og omfang.
Mattilsynet er et tilsynsorgan som verken kan eller skal godkjenne vannverkenes beredskapsplaner.
Planen vil imidlertid bli systematisk gjennomgått og vurdert opp mot praktiske erfaringer ved
fremtidige revisjoner.
Internkontroll
Det er utarbeidet et internkontrollsystem som er tilpasset vannverkets størrelse og driftssituasjon.
Med samme begrunnelse som over skal heller ikke internkontrollsystemer godkjennes.
Internkontrollen med tilhørende rutinebeskrivelser er å anse som et dynamisk dokument som må
oppdateres ved behov.
Kartlegging og digitalisering av vannledningsnettet
Etter det Mattilsynet forstår er ikke tiltaket endelig sluttført, da dette er et svært tid- og
ressurskrevende arbeid, og beror i stor grad på samarbeid med eksterne parter. Mesteparten av
denne kartleggingen er nå utført, og det gjenstående arbeidet vil pågå i tiden fremover. Det er viktig
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å ha god oversikt over ledningsnettet som et grunnlag i planleggingen av fremtidig vedlikehold på
ledningsnettet. Vi velger følgelig å lukke dette vedtaket, med en forventning om at prosjektet fullføres
innen rimelig tid.
Konklusjon
Med bakgrunn i beskrivelsen fra vannverket m/ vedlagt dokumentasjon mener Mattilsynet at
tiltakene er tilfredsstillende utført og i samsvar med gjeldende regelverk. Vi ser ingen grunn til videre
oppfølging av forholdene. Vedtakene lukkes.

Med hilsen

Lennart Floyd Berge
seksjonssjef
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