
                                                                                                            Saksnr: 2021/162463  
                                                                                                                         (2020/207460) 

Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal, tlf. 22 40 00 00, e-post: postmottak@mattilsynet.no 

BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT TILSYN        Dato: 12.08.2021 
  
Mattilsynet utførte tilsyn hos: Blaker vannverk SA  
Til stede under tilsynet: Daglig leder Trond Thoreid, ass. daglig leder Håvard Thoreid,  
                                            forretningsfører Nina Foss og rørlegger Ståle Harsheim  
Til stede fra Mattilsynet: Seniorinspektør Trond Reidar Bukholm og seniorinspektør Veronica Dalskau 

Kvalheim   
 
Hjemmel for tilsyn: Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn i matloven § 23. 
 

Faktaarket «Informasjon ved tilsyn» ble levert ut i forkant: Ja ☒   Ikke aktuelt ☐ 

Bilder og/eller video som Mattilsynet tok under tilsynet ble gjennomgått: Ja☐ Ikke aktuelt ☒ 
 
Under tilsynet så vi på følgende forhold: 

Leveringssikkerhet, nødvann, krisevann og farekartlegging og farehåndtering.  
 
 

 
Observasjoner: 

Det fremkommer av fremlagt dokumentasjon at Blaker vannverk har god leveringssikkerhet og har robuste løsninger.  
Har skriftlig avtale med Årnes vannverk datert 24.11.19 med gjensidig levering av 15 l/s. Dette har blitt testet ved at Blaker vannverk stengte ned 
sitt anlegg under rengjøring av drikkevannsbassenget våren 2021. Årnes vannverk leverte vann til Blaker uten noen utfordringer. Blaker mottok 
ingen abonnent klager om dårlig lukt, smak eller farge ved levering av reservevann.  
 
Blaker har fem tilkoblingspunkter, to mot Lillestrøm (tidligere Sørum), ett mot Aurskog-Høland og to mot Årnes. Alle tilkoblingspunktene, som er 
plassert på fire forskjellige endeledninger, kan hver for seg forsyne hele ledningsnettet til Blaker. Reservevannsløsningen testes årlig.  Har en 
avtale med Aurskog-Høland datert 29.07.93 om levering av drikkevann ved akutte driftsforstyrrelser, det fremkommer ikke avtalt leverings 
mengde. I tillegg har Blaker en gammel avtale med Sørum datert 18.12.01 om levering av reservevann.  
 
Blaker vannverk har en oppdatert beredskap datert 25.04.2020. Denne omhandler råvannskilder, råvannsledninger, renseanlegg og 
vannforsyningssystemet. Det er gjennomført tiltak basert på farekartleggingen.  
 
Alle sårbare abonnenter og kritiske abonnenter er kartlagt.  
 
Blaker vannverk har egen stor vanntank som kan kjøres ut ved behov for nødvann.  
 
Ved krig og terror kan vannverket levere krisevann fra to ulike råvannskilder 
 
Vannverket er sikret mot tilbakestrømning av forurenset væske til vannforsyningssystemet. Krav til abonnenter om tilbakeslagsventil, kontroll er 
gjennomført og i orden.  
 
Blaker har samarbeid med fem andre små vannverk. Disse møtes jevnlig og utveksler erfaring og bistand til hverandre. 
 

 
Observasjonene utgjør grunnlaget for videre oppfølging. 
Mattilsynet veiledet om følgende tema/område:   

Alle avtaler om levering av reservevann bør inneholde avtalte mengder. Anbefaler en ny avtale med 
Lillestrøm kommune, da Sørum ikke eksisterer lenger. Det er ikke et krav, da Blaker har bindende avtale 
med Årnes om 15 l/s (Dette dekker mer enn dagens behov) 
 

 
Fullstendig tilsynsrapport ettersendes. 
Veronica Dalskau Kvalheim    ________________________ 
Signatur inspektør Mattilsynet     Bekreftet mottatt (sign.) 
         

 


