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- INDRE EVENES VANNVERK - 26.09.2012

Mattilsynet gjennomførte 26.09.2012 inspeksjon ved virksomheten EVENES KOMMUNALE
VANNVERK.
Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør

Marit Hagen Johansen.

Til stede fra virksomheten var Håkon Olsen, Roger Undheim, Einar Jakobsen, plan og
utviklingssjef Ole Øystein Lindebø og Trond Lambertsen.
Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

Saken gjelder
Renseanlegg Indre Evenes Vannverk
Indre Evenes vannverk Bergvikveien 11
Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk
Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften)

Indre Evenes vannverk er et veldrevet vannverk som forsyner Bogen i Ofoten med drikkevann, fra
«Nato-kaia» og til og med Blindesenteret.
Det ble ved denne inspeksjonen ført tilsyn med behandlingsanlegget og med drikkevannskilden.
Det ble under tilsynet ikke foretatt full gjennomgang av vannverkets rutiner, som for eksempel i
forbindelse med beredskap og forsyningssikkerhet, men dette vil vi komme tilbake til i forbindelse
med godkjenningsprosessen. Indre Evenes vannverk er i ferd med å avslutte prosessen med å
ferdigstille sine rutiner i internkontroll og beredskapsplaner, og de er snart klare for å sende inn sin
godkjenningssøknad.
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Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel
om vedtak.

Med hilsen / ,
Hugo KalStad
distriktssjef
Marit Ha n Johansen
seniorinspektør
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