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Tingenes tilstand i Mattilsynet

• Vårt samfunnsoppdrag: fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig
produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.
• Ca. 1200 ansatte, redusert over de siste årene som følge av Solberg-regjerningens
ABE-reform, også i årets forslag til statsbudsjett
• Økende nasjonal samordning av tilsynsaktiviteten innenfor sektorene, også
drikkevann («enhetlighet»)
• Kritisk oppmerksomhet mot MTs virksomhet i 2019, etter bl.a. «pelsdyrsaken» og
flere tapte rettsaker. Omfattende endringer i rutiner som følge av dette:
• Økt fokus på, riktig forvaltning og tilsynsobjektenes rettsikkerhet
• Økt bruk av digitalt og dokumentbasert tilsyn

• Og så kom pandemien – fysisk tilsyn bare ved særskilt / akutt behov
• Alt dette har ført til vesentlig redusert tilsynsaktivitet i 2020 og -21
• Eierdepartementene ønsker fortsatt at drikkevannstilsyn skal være blant MTs
prioriterte områder
• Det betyr litt mindre reduksjon av tilsynsaktiviteten på drikkevann enn på mange
andre av våre tilsynsområder

Tilsynsfokus for 2020:
Vannverkenes distribusjonsnett
• Målsetting: Inspisere distribusjonsnett til mellomstore
og større vannverk i de fleste kommuner
• Faglig bakteppe:
• Økt oppmerksomhet i bransjen og samfunnet på lekkasjetap / dårlig teknisk
tilstand på ledningsnettet
• Økt faglig erkjennelse av helserisiko for abonnentene ved innsug til ledningsnett

• Gjennomført som tradisjonelle inspeksjoner
• Som følge av pandemien og reduserte ressurser til tilsyn tiltak etter
«tillitskrisen» i 2019:
• Mange av tilsynene måtte utsettes til 2021.
• Færre vannverk enn planlagt ble inspisert

Tilsynsfokus på distribusjonsnett:

Hva så vi etter?

• Farevurdering: er det gjort en god nok vurdering og håndtering av
potensielle farer knyttet til distribusjonssystemet som kan true leveringen
av nok og trygt drikkevann?
• Kjenner vannverket godt nok til status for tilstanden til hele
distribusjonssystemet?
• Er det lagt en plan for vedlikehold og fornying av distribusjonssystemet?
• Er planen oppdatert og tilstrekkelig ambisiøs og konkret?
• Følges planen for vedlikehold?

Tilsynsfokus på distribusjonsnett:

Utvalg av vannverk i Trøndelag og Møre og Romsdal
• Inspiserte totalt 71 vannverk i Trl. og M&R
• De utvalgte vannverkene:
• var fra 37 av i alt 65 kommunene i fylkene, både by og land
• forsyner fra ca. 50 til ca. 25.000 personer (noen større bykommuer ikke med,
bl.a. Trondheim)
• forsyner samlet ca. 275.000 personer, dvs. ca. 38 % av befolkningen i Trl. og
M&R

• 44 av de utvalgte vannverkene var kommunale vannverk.
MT har noe mangelfulle metoder for opptelling av resultat som
grunnlag for statistisk presentasjon

Tilsynsfokus på distribusjonsnett:

Resultat: det store bildet
Hovedfunn: Ved 27 av 71 inspiserte vannverk (38 %) ble det avdekket ett eller flere regelverksbrudd som
førte til varsel om vedtak eller formell veiledning. Disse vannverkene forsyner ca. 100.000 personer.

Antall vannverk som fikk varsel om vedtak eller veiledning for de
ulike kravene
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Tilsynsfokus på distribusjonsnett:

Representativt utvalg?
• Antar at utvalget er representativt for vannverkene i M&R og Trl.
• Tilsvarende opptelling er ikke gjort nasjonalt, ingen spesiell grunn til å
anta vesentlig andre resultat på nasjonalt nivå

Tilsynsfokus på distribusjonsnett:

Vurderinger

• På tross av noe mangelfull datakvalitet: de store bildet er trolig riktig
• Avvik ble avdekket hos 38 % av vannverkene. Disse vannverkene har
forbedringspotensial på distribusjonsnettet
• I noen tilfeller med regelverksbrudd valgte MT å gi tydelig veiledning i stedet for
vedtak om pålegg
• Mange vannverk arbeider godt med forbedringer på disse feltene, for disse er det ofte
ikke nødvendig å fatte vedtak
• Resultatene kan derfor ikke tolkes som eksakt beskrivelse av status for vannverkene
• Avvikene som ble avdekket hyppigst kan gi helserisiko hos abonnentene
• Tilbakeslag:
•
•
•
•

Kan tilføre mange typer forurensing, mange mulige helsefarlige smittestoff eller kjemikalier
Mange hendelser er avdekket i Norge, men trolig bare toppen av isfjellet
Flere store sykdomsutbrudd forårsaket av tilbakeslag er rapportert fra utlandet
Grundig omtalt i Norsk Vann-rapport 215/2015

• Manglende plan for vedlikehold:

• Feil prioritering av vedlikehold
• Økt risiko for brudd, lekkasjer, innsug som kan gi helserisiko
• Økt risiko for leveringssvikt, potensiell stor lokal samfunnsrisiko (helseinstitusjoner, næringsliv…)

Tilbakeslag: ett eksempel blant mange
Trondheim vannverk, juli 2016:
• Ranheim papirfabrikk er abonnent, bruker også elvevann til prosessvann og
brannslukking
• Elvevann-inntaket i papirfabrikken ble avstengt pga driftsarbeid, etablerte
midlertidig forbindelse til drikkevannsinntak. Elvevann påkoblet igjen, men
forbindelsen til drikkevannsnett ble ikke frakoplet pga. personlig feil/misforståelse.
Elvevann ble trykket inn på drikkevanns-nett i bedriften.
• Ingen tilbakeslagssikring på inntakspunkt for drikkevann
• Forurenset elvevann ble ført videre ut i drikkevanns-ledningsnett i lokalområdet,
trolig til ca. 1000 privatboliger, skole, barnehage, sykehjem, serveringsbedrifter,
kanskje også til Grilstad fabrikker. Stort skadepotensiale.
• Kokemelding til abonnentene, nådde ikke fram til flere av de sårbare abonnentene
• Ingen bekreftete sykdomstilfeller
• Etter pålegg fra Mattilsynet har vannverket fra 2016 satt i gang omfattende prosjekt
med kartlegging av abonnenter md risiko for tilbakeslag, og system for å sikre at det
etableres sikringsutstyr. Sikring er etablert på Ranheim papirfabrikk. Tilsvarende
hendelse ville ikke kunne skjedd her i dag.

Tilsynsfokus 2021:
Vannverkenes høydebasseng
• Omfattet alle vannverk som produserer > 10m3 vann
per døgn, og som har høydebasseng med rentvann
• Askøy-utbruddet 2019 var en del av bakteppet
• Gjennomført som digitale tilsyn:

• Vannverkene ble pålagt å besvare tilsendte skjema, utsendt 20.11.2020, med frist for
rapportering 15.1.2021
• MT gjennomgår mottatte besvarelser, vurderer eventuelt virkemiddelbruk (varsel om
vedtak) på bakgrunn av mottatte svar, kan evt. innhente supplerende informasjon
hvis behov (telefon/e-post eller fysisk inspeksjon)

• Tilsynene er planlagt gjennomført innen utgang av oktober 2021
• Foreløpig ingen systematisk og helhetlig opptelling av resultat

Dokumentbasert/ digitalt tilsyn av vannverkenes høydebasseng

Typiske avvik

Systematisk opptelling er ikke foretatt
Foreløpige i inntrykk:
Risiko for innlekk av forurenset vann via:

• Flatt takk med sprekkdannelser i taktekking
• Nedløpsrør fra tak føres ned gjennom bassengkammer
• Fjellråsprengte høydebasseng, takdrypp/innlekk

• Manglende kontroll på innluft til bassengkammer,
risiko for forurensing med f.eks. insekt
• Ikke effektivt filter på innluft
• Ukontrollert inntak av luft via overløpsrør

• Manglende rutiner for inspeksjon (tømming) og renhold
• Manglende rutiner og evt. tilrettelegging for prøvetaking som er representativ for
utgående vann fra bassenget
• Manglende adgangskontroll / fysisk sikring

Generelt om dokumentbasert/digitalt tilsyn:
Erfaringer fra tilsyn med høydebasseng:
• Samme spørreskjema presenteres skri lig l alle vannverk → kan gi større grad av
enhetlighet → resultat bedre egnet for sta s sk behandling og presentasjon (?)
• Mindre ressursbruk til reising
• Fare for at spørsmål og svar kan bli misforstått
• Fare for at vesentlige forhold ikke blir avdekket
Denne tilsynsmetoden er en del av framtiden
• Dokumentbaser tilsyn av vannverkenes høydebasseng har vært pilot i MT, vil
trolig bli brukt i økende grad også på andre tilsynsområder
• MT har som uttalt målsetting å utvikle og ta i bruk digitale tilsynsmetoder
• MT vektlegger dialog med bransjene om våre tilsynsmetoder, vil være lydhør for
vannverkenes erfaring med metoden

Sykdomsutbrudd som følge av innlekk til
høydebasseng (ikke bare på Askøy)
• Steinkjer juli 2017:
•
•
•
•

6 personer syk med Campylobacter, bodde i samme område av kommunen
Pasientintervju avdekket ingen felles kontakter, mat e.l.
Drikkevann vurdert som mulig smittekilde.
Boligene er forsynt fra samme høydebasseng.

• Høydebassenget:

• Bygget i betong
• Flatt tak, kledd med takpapp
• Nedløpsrør fra tak ført gjennom bassengkammeret

• MT gjennomførte inspeksjon. Avdekket at
nedløpsrør for takvann munnet ut inne i
bassengkammeret over trakt for overløpsrør,
ikke tett forbindelse. Ved kraftig nedbør
sprutet nedløpsvann ut i drikkevann i
bassenget.

Sykdomsutbrudd, Steinkjer forts
• Forurenset drikkevann fra høydebassenget ble ansett som sannsynlig
årsak til utbruddet
• Feilkonstruksjonen av nedløpsrøret var ukjent for vannverkets ledelse
før hendelsen
• Dersom sykdomsutbruddet ikke var avdekket, er det usikkert om
feilkonstruksjonen ved høydebassenget ville blitt avslørt
• Kommunen avdekket at også andre høydebasseng var bygget med
samme feilkonstruksjon
• Vannverket bygget om nedløpsrør på disse bassengene, etablerte tett
forbindelse for taknedløp

Bodø: Innbrudd til høydebasseng 2018
• Bodø kommunale vannverk. Leverer vann til 42.000 personer
• Vannverkets personale avdekket innbrudd til Hunstadlia høydebasseng ved
rutineinspeksjon. Hadde trolig funnet sted noen timer før det ble oppdaget
• Fryktet sabotasje/terror, samtidig møte i Bodø med høytstående NATOoffiserer
• Kommunen satte beredskapsstab, høydebassenget avstengt
• Varslet politiet umiddelbart, som varslet nasjonal sikkerhetsmyndighet,
Varslet til Mattilsynet neste dag
• Tok ut mange vannprøver, analysert for patogener og toksiner, bistand fra FFI
og FHI, ingen toksin eller agens påvist
• Gjerningspersoner ble funnet og pågrepet, politiets etterforskning avkreftet
at fremmed stoff var tilført vannet
• Kommunen har i ettertid evaluert system for fysisk sikring og adgangskontroll
av høydebasseng
• MT politianmeldte Bodø kommune for manglende varsling til MT. Politiet ga
forlegg til kommunen

Generelt om innlekk til fjellråsprengte basseng
• Større eller mindre lekkasje i alle slike basseng
• Aktuelle metoder for overvåking:

• Prøvetakingsplan bør fange opp utgående vann fra høydebassenget
• Observere og evt. prøveta dryppvann:
• Ved fylt basseng: mulig, men av og til vanskelig
• Ved tømt basseng

• Prøvetaking av overflatevann på overliggende areal

• Aktuelle beskyttende tiltak:

• Restriksjoner på overliggende areal:

• Hensynssone drikkevann i kommuneplanens arealdel
• Klausulering
• Skilting

• Fysisk oppsamling og bortleding av dryppvann:
• Innvendig himling
• Trakt under spesielle punkt med drypp,

Kan evt. kombineres med prøvetaking av dryppvann

• Tetting av lekkasjer (injisering)? Teknisk krevende, usikker effekt
• Desinfeksjon av utgående vann

Flere vannverk med fjellråsprengte høydebasseng
har tiltaksplaner:
• Trondheim kommunale vannverk:
• På kort sikt: etablere permanent UV-behandling på utgående
vann
• På lang sikt: bygge tett rørføring i tunellen

• Malvik kommunale vannverk. Fase ut fjellråsprengt
basseng, erstatte med basseng av annen type

Norsk Vann prosjekt: Kriterier for risikoanalyse
av fjellråsprengte høydebasseng
• Startet opp i 2020, bl.a. på bakgrunn av erfaringer fra vannbårent utbrudd i
Askøy 2019
• Målsetting: utvikle system for å beskrive kriterier (verktøykasse)
• Prosjektgruppe med deltakelse fra Norsk Vann, utvalgte kommuner,
konsulenter/fagmiljø, Mattilsynet
• Første modell utarbeidet 2020, testet i noen utvalgte kommuner, viste seg
å ikke være helt hensiktsmessig
• Jobber videre med forbedret modell, arbeid pågår fortsatt
• Rapporten vil trolig ikke være noen oppskrift for å vurdere om de enkelte
høydebasseng er trygt eller ikke. Vil fortsatt være opp til vannverket å
vurdere

Masterprosjekt, NTNU, 2019:

Risikoanalyse av drikkevannsbasseng i Norge med
fokus på mikrobiell forurensing

• Utført av Pia Rostad, samarbeid med Mattilsynet
• Fokus på byggetekniske og driftsmessige faktorer som kan bidra til
forurensing av vann i høydebasseng
• Metode:

• Befaring og intervju med driftsansvarlig for 15 høydebasseng i 6 kommunale
vannverk i Trøndelag
• Brukte data fra MTs tidligere inspeksjoner

• Avdekket flere forhold som verken vannverk eller MT tidligere har avdekket
• Konklusjon: Stor risiko for at drikkevann i høydebasseng skal tilføres
helsefarlige smittestoff fra naturlig forekommende fugl og pattedyr.
Risikoen må reduseres og forebyggende tiltak må iverksettes.
• Publisert i tidsskriftet Vann 02/2020

Takk for oppmerksomheten!

