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Forord  
 

Asplan Viak har vært engasjert av Buvatn Renseanlegg DA for bistå med utarbeidelse av intern-
kontroll og beredskapsplan for Buvassbrenna vannverk. Nils Rodegård har vært Buvatn Renseanleggs 
kontaktperson for oppdraget. 

Knut Robert Robertsen (Asplan Viak) har utført befaring på vannverket sammen med Nils Rodegård 
Maria Haugen har utarbeidet internkontroll og beredskapsplan for vannverket, i samarbeide med 
Knut Robert Robertsen og Nils Rodegård.  

Knut Robert Robertsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

 

 

 

Ås, 18.01.2019 

 

 

 

Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen 
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1. REGELVERK 

 

Drikkevannsforskriften fra 1/1-2017 er rettledende for driften ved Buvatn vannverk. 

 

Under dette skillearket oppbevares drikkevannsforskriften med veileder, samt beredskaps-
forskriften. 

 

 

 

Internettadresser for denne og øvrige aktuelle forskrifter er: 

 

Drikkevannsforskriften:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868 

 

Veileder til forskriften: 
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkeva
nnsforskriften.25091 

 

IK-mat: 
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkeva
nnsforskriften.25091 

 

Beredskapsforskriften:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881 

 

 

Mattilsynet 

Alle vannverk som forsyner mer enn 2 hus/hytter skal være registrert i Mattilsynets database innen 
1/7-2018. 

Vannverk som produserer mer enn 10 m3/d ved maks. ukesbelastning skal årlig innrapportere til 
Mattilsynet. Fristen er satt til 15/2 hvert år. Innrapporteringen skjer på Mattilsynets skjematjeneste, 
under vannforsyningssystem. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_til_drikkevannsforskriften.25091
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
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2. ENHETER TILKNYTTET VANNVERKET 
Vannverket består av totalt 7 borebrønner i fjell som pr 2018 forsyner 42 hytter med drikkevann. Innenfor 
hyttefeltet er det 7 hytter som ikke er tilknyttet vannverket, 6 av disse har egne brønner. Oversikt over 
hyttefeltet og borebrønner er vist i Figur 1, Figur 2 og Figur 3. Det er planlagt tilknytning av flere hytter senere. 

 

Figur 1: Flyfoto av Buvassbrenna hyttefelt, beliggende ved Buvatn. 

Figur 2: Registrerte borebrønner i databasen til NGU; GRANADA. Brønner merket med blå sirkler. 
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Figur 3: Oversiktskart over Buvassbrenna vannverk, bestående av 7 borebrønner i fjell, markert med blå sirkler.  
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3. ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD 

Eier: Buvatn Renseanlegg DA. Org. nummer 917077185 

Besøksadresse:  

Buvassvegen 1 – 94 

 

 

Postadresse: Rukkelivn 40   

3540 Nesbyen  

 

Telefon: 90 18 18 30  

  

Styreleder: 
 

Nils Rodegård  

Telefon: 90 18 18 30 

E-post: n-rodeg@online.no 

  

 

Driftsansvarlig: 

 

Nils Rodegård 

Telefon: 90 18 18 30 

E-post:  

   

Assistent/stedfortreder:                              Ivar Bilet 

Telefon: 91 33 53 20 

E-post: Ivar.bilet@gmail.com 

 

Overordnet driftsansvar, ansvar for avviksbehandling og meldingsrutiner, samt ansvar for anskaffelse 
og drift av nødvendig vannbehandlingsutstyr: Nils Rodegård 

 

Ansvar for daglig drift og prøvetaking av vannverket, samt vurdering av analyseverdier: Nils Rodegård 

Stedfortreder er:                   Ivar Bilet                                         

 

Rutiner ved avvik i vannanalyser / vannverkskomponenter: 

Avviksskjema fylles ut. Det tas umiddelbart kontakt med laboratoriet for å få utført en ny analyse. 
Iverksetting av tiltak vurderes i samarbeid med Mattilsynet og Asplan Viak AS (evt. annet firma) 

 

Rutiner ved avvik i vannverkskomponenter: 

Det tas kontakt med leverandør av anlegget for råd, veiledning og evt. reparasjon. 

mailto:n-rodeg@online.no
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4. KONTAKTER OG SAMARBEIDSPARTNERE 

Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 
Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss 
 
Telefon:  22400000 
E-post:  postmottak@mattilsynet.no  
 
Kontaktperson Amund Lien 
Telefon:   22777823/47010582 
E-post:  amund.lien@mattilsynet.no  
                                                                                            

Kommunelege  
Nils Høva 
Telefon:   32068380 
E-post:            neslegekontor@nes-bu.kommune.no mailto:nak@nord-aurdal.kommune.no 
 
 
Vannanalyse / laboratorium 
Valdreslab, Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes 
Kontaktperson:  
Telefon:  61 34 16 20 
E-post: post@valdreslab.no    
 

Rørlegger 
Firma:   Klype Varme og Sanitær AS 
Kontaktperson:      Tom Klype 
Telefon:                95 93 30 10 
E-post:   tom@klype.no 
 
Elektriker 

Firma:    Hadding Elektro AS 
Kontaktperson:   Ivar Hallsteinsson 
Telefon:    32070900  
Vakt tlf:                         32070919 
E-post:  post@haddingelektro.no 
  
Brønnborer 

Firma:  Hallingdal bergboring AS   
Kontaktperson:  Geir Veslegard  
Telefon:   32 08 59 00  
E-post:              firmapost@bergboring.no    

Internkontroll 
Asplan Viak AS, Raveien 2, 1430 Ås 
Kontaktperson:   Knut Robert Robertsen  
Telefon:       97 54 84 40 eller 48 86 83 20 
E-post:       knutr.robertsen@asplanviak.no                                                                                              
 

mailto:nak@nord-aurdal.kommune.no
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Vedlagt under dette skillearket:  

Samarbeidsavtaler 

 

Leverandør av renseanlegg for jern og mangan. 

 

Leverandør av partikkelfiltre. 
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5. BUVASSBRENNA VANNVERK 

5.1. Vannverksbygg 

Det er montert solide brønnhus over aller borebrønner og alle brønnrør er tildekket med lokk. 
Trykktank er plassert i hvert brønnhus og sørger for vanntrykk til alle hytter. 

Figur 4. Brønnhus over borebrønn 2. 

 

 

 

 

 



BUVASSBRENNA VANNVERK 
INTERNKONTROLL 

side 11 av 44 

Figur 5. Borebrønnene er tildekket med lokk. Illustrasjon fra brønn 1. 

 

5.2. Vannkilder 
 

Hovedkilde: 7 borebrønner basert på grunnvann i fjell 

Reservekilde: Ingen reservekilde 

Vannverket er inndelt i 5 separate vannforsyningsområder, merket A – E på Figur 6: 

 Område A dekkes av brønnene 1 og 3. 
 Område B dekkes av brønn 2. 
 Område C dekkes av brønn 5. 
 Område D dekkes av brønnene 7 og 8. 
 Område E dekkes av brønn 9. 

 

Vannverkseier opplyser om at brønnområde B og C kan sammenkobles i en kum nær brønn 2. 
Likeledes er brønnområde A sammenkoblet i en kum nære bokstaven A på kartet. 
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Figur 6. Oversiktskart over Buvassbrenna vannverk, bestående av 7 borebrønner i fjell, markert med blå sirkler. 
Røde sirkler viser private avløpsanlegg. Felles renseanlegg (2stk) er markert med røde sirkler med svart ramme.  

 

Tabell 1: Grunnvannsbrønner, boredybde, anslått kapasitet fra brønnborer, løsmassetykkelse (NGU, GRANADA). 

Brønn Boredybde Løsmassetykkelse Vanngiverevne 

1 72 m 2 m 680 l/t 

2 120 m 2 m 500 l/t 

3 73 m 1,5 m 3 000 l/t 

5 120 m 4,5 m 1 200 l/t 

7 120 m 7,5 m 240 l/t 

8 120 m 4 m 2 400 l/t 

9 120 m 6 m 1 400 l/t 

5.3. Avløpsanlegg 

Hytter med lokale avløpsanlegg er markert med orange sirkler på Figur 6. Anlegg 1 og 2 har tett tank 
for WC og infiltrasjonsanlegg for gråvann, anlegg 3 har biodo og ikke innlagt vann mens anlegg 4 har 
ukjent avløpsløsning for vannverkseier Nils Rodegård.  

Felles renseanlegg (2 stk) er markert med røde sirkler med svart ramme. Dette er mekanisk kjemiske 
renseanlegg med utslipp til Buvatnet. 
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5.4. Geologiske forhold 

Boreloggene viser at løsmassetykkelsen varierende fra 1,5 – 7,5 m over berggrunnen, se tabell 1, 
med gjennomsnittsdybde på 4 m (NGU, GRANADA). Løsmassetykkelsen er størst i nordre og østre 
deler av hyttefeltet, som illustrert i NGUs løsmassekart (Figur 7). Ved brønnene 5, 7, 8 og 9 varierer 
løsmassetykkelsen fra 4 – 7,5 m over berggrunnen og disse brønnene vurderes å ha god naturlig 
beskyttelse mot forurensninger. 

Ved brønn 1, 2 og 3 er løsmassetykkelsen begrenset til 1,5 – 2 m over berggrunnen, og disse 
brønnene vurderes derfor å være mer sårbare enn brønnene øst og nord i hyttefeltet. Løsmassene 
består av sandholdig bunnmorene, stedvis dekket med torv/myr. 

 

 

Figur 7. Kvartærgeologisk kart fra NGU viser at løsmassene ved Buvassbrenna hyttefelt består av morenemasser 
med vekslende tykkelse over berggrunnen, vist med grønne farger i kartet. 

 

 

5.5. Vannbehandling 

Vannbehandling består av partikkelfiltre i alle brønnhus, med unntak av brønn 3 (Figur 8). I brønnhus 
5 er det montert renseanlegg for jern/mangan (Figur 9).  
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Figur 8. Partikkelfilter er montert i alle brønnhus med unntak av brønn 3. 

Figur 9. Oksidasjonsfilter montert i brønnhus 5 for reduksjon av jern og mangan. 
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5.6. Vannkvalitet 

Det foreligger kun noen få vannprøver fra tidligere år og i hovedsak fra brønn 1 og 5. Analyse-
resultatene vil bli systematisert for hver brønn i vannverkets internkontroll og ettersendes 
Mattilsynet. 

I november 2018 er det etter krav fra Mattilsynet tatt ut vannprøver fra alle brønner, og analysert for 
de obligatoriske analyseparametre for drikkevann, prøvegruppe A i Drikkevannsforskriften (vedlagt 
under kap. 1 i denne rapporten). Det er i tillegg analysert for jern og mangan. Vannprøvene er tatt av 
råvann, før partikkelfiltrene. 

Analyseresultatene viser svært god bakteriologisk og fysisk vannkvalitet, med følgende unntak: 

 Brønn 1, turbiditet på 12 FNU. 
 

 Brønn 5, høyt fargetall og høy turbiditet, samt unormal lukt og smak på råvannet. Etter 
vannbehandling i partikkelfilter og renseanlegg for jern er disse parameterne normale, men 
manganinnholdet er svært høyt etter filteret. Det er også et kimtall på > 300 cfu/ml, som 
trolig skyldes bakterievekst i filtermediet. Prøven er tatt i en nybygd hytte som står tom, så 
det kan heller ikke utelukkes bakterievekst i vannledningen fram til hytta. 

 
 Brønn 7, litt forhøyet kimtall, 130 cfu/ml. 

 
 Brønnene 1, 5 og 8 har for høye verdier av jern og mangan. Brønn 7 og 9 har noe forhøyede 

verdier av mangan. 

 

Det foreligger pr 2018 begrenset oversikt over grunnvannets kjemiske sammensetning. Prøver fra 
brønn 1 og 5 i 2016 viser høye verdier for jern, mangan og kalsium, samt i 1 analyse for aluminium. 
Med høye verdier menes analyseresultater som overskrider grenseverdiene i Drikkevannsforskriften. 
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6. FAREKARTLEGGING OG HÅNDTERING 

6.1. Farekartlegging 

Basert på befaring og farekartlegging på vannverket i november er det i tabell 2 satt opp en oversikt 
over mulige forurensningskilder, samt aktuelle tiltak (farehåndtering). Det er pekt på risiko for 
forurensning av grunnvannet hvis det skulle oppstå lekkasjer på avløps-nettet eller fra lokale 
avløpsanlegg, ved utførelse av grave- og sprengningsarbeider, samt ved evt. olje- lekkasjer fra biler 
eller anleggsmaskiner.  

Vannverket har pr 2018 ingen hygieniske barrierer. Morenemassene som ligger over berggrunnen 
utgjør en god beskyttelse av grunnvannet mot forurensninger på terrengoverflaten. Men med 
brønnenes lokalisering inne i hyttefeltet, kombinert med et avløpsnett som er gravd/sprengt ned på 
frostfritt dyp, samt 2 lokale avløpsanlegg vurderes ikke løsmasseoverdekningen over fjell å utgjøre en 
fullstendig hygienisk barriere. 

Ut fra begrenset løsmassetykkelse, høy vanngiverevne, samt nærhet til avløpsledninger og to lokale 
avløpsanlegg for hytter, vurderes brønn 3 å være den brønnen som er mest sårbar for forurensning 
innenfor hyttefeltet, se Figur 6, tabell 1 og ledningskart (foreløpig ikke klart fra hallingconsult).  

Evt. lekkasjer fra avløpsledninger som er lagt frostfritt, og hvor det er foretatt sprengningsarbeider, 
vurderes sammen med 2 tette tanker for klosettavløp å utgjøre den største forurensningsrisikoen. 
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Tabell 2. Oversikt over mulige forurensningskilder, samt aktuelle tiltak (farehåndtering). 

Del av 
vannverk Farekartlegging Konsekvens / Mulig konsekvens Aktuelle tiltak 

Nedbørfelt 

 

7 borebrønner i fjell lokalisert inne i hyttefeltet. 

Klausulering / områdebeskyttelse av nedbørfelt 
er ikke utført, og er ikke mulig i praksis. 

Arealbruk er hyttefelt, fjellskog, myr, fylkesvei. 
Beiteområder for sau. 

Terrenginngrep som veier, hyttebygging og VA-
ledninger i brønnenes influensområde vil kunne 

påvirke grunnvannets kvalitet. Risiko for forurensning 
av grunnvann og drikkevannskilder. 

Regelmessig prøvetaking av brønner. 
Montere UV-anlegg ved behov. 

Tetthetsprøving av avløpsledninger. 
Informasjon til hytteeiere og utbyggere. 

 

Grunnvannsbrønner 
Generelt 

 

Baseres på grunnvann i fjell. God løsmasse-
overdekning i nordre og østre deler av hytte-

feltet, mindre løsmasser i vestre deler.            
Brønnene er godt sikret i brønnhus.                      

Grunnvannskvaliteten kan påvirkes negativt ved 
terrenginngrep som grave- og sprengningsarbeider. 

 

Sprengningsarbeider må reduseres til et 
minimum, og utføres med stor 

forsiktighet. Alle gravearbeider må 
koordineres med vannverkseier. 

Grunnvannsbrønner 

Vann- og avløps-
ledninger 

VA-ledninger er lagt frostfritt, til dels med 
utsprengninger av trasè i berggrunnen.             

Brønn 1, 2 og 3 vurderes å være mest sårbare, 
pga. begrenset løsmassetykkelse.  

Ved evt. lekkasjer fra avløpsledninger vil avløpsvann 
kunne infiltrere ned i fjellsprekker der det er utført 
sprengningsarbeider i VA-grøftene, og forurense 
grunnvann og drikkevannskildene. Vil kunne medføre 
sykdom hos abonnentene. 

Påvises tarmbakterier i vannprøvene, 
må det avklares om det er lekkasjer fra 

nærliggende avløpsnett. 
Tetthetsprøving av avløpsledninger. 

Utbedring av ledningsanlegg. 

Grunnvannsbrønner 

Lokale 
avløpsløsninger 

 

 

Kartleggingen har avdekket at det er 4 hytter i 
hyttefeltet som ikke er tilknyttet felles avløps-

anlegg. Av disse har 2 tett tank for WC og 
infiltrasjon av gråvann. 1 hytte har biodo og har 

ikke innlagt vann, og 1 har ukjent løsning. 

 

Ved evt. lekkasjer fra tette tanker/slamavskiller for 
gråvann er det risiko for forurensning av grunnvann og 

drikkevannskilder. Infiltrasjon av gråvann er også en 
forurensningsrisiko.  

 

Primært sanere lokale avløpsløsninger. 
Tilknytning til felles avløpsanlegg.  

Klarlegge løsning for hytta med ukjent 
avløpsløsning. Montere alarm på 1 tett 

tank som ikke har dette. Tømme 
slamavskillere for gråvann minimum 

hvert 4. år.  

Grunnvannsbrønner 

Olje, diesel, bensin, 
hydraulikkolje 

 

Brønnene ligger nær inntil lokale veier i 
hyttefeltet.  Brønn 9 ligger nedenfor fylkesveien. 

 

 

Ved evt. lekkasjer fra biler og anleggsmaskiner vil 
oljeprodukter som renner ned i løsmasser og 

berggrunn kunne forurense grunnvannet. Lukt og 
smak vil gjøre vannet udrikkelig. 

Hvis fylkesveien saltes, vil brønnen bli påvirket. 

Orientere entreprenører om konse-
kvenser og tiltak ved evt. lekkasjer og 
oljesøl. Forbud mot lagring av fyrings- 
og drivstofftanker inne i hyttefeltet. 

Orientere hytteeiere om varslingsplikt 
ved evt. lekkasjer fra biler. 
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Vannbehandling 

 

 

Består kun av partikkelfiltre. Med unntak av 
brønnhus 5, hvor det er montert renseanlegg for 
jern/mangan. Bortsett fra løsmasseoverdekning 
er det ingen hygieniske barrierer i vannverket. 

 

Sykdom hos abonnentene hvis det oppstår lekkasjer 
fra avløpsledninger eller lokale avløpsanlegg. 

 

 

Regelmessig bytte av partikkelfilter, 
med riktig lysåpning/filterstørrelse. 

Jevnlig service på jern/mangan-anlegg. 
Regelmessig prøvetaking av brønner. 
Montere UV-anlegg hvis det påvises 

tarmbakterier i grunnvannet.    
Brønnene 1, 2 og 3 vurderes i denne 

sammenheng som mest sårbare. 

Vannledninger og 
vannkummer 

 

Helsveisede PE-ledninger. Ingen kjente lekkasje-
punkter i 2018. Det er separate vannkummer og 

avløpskummer. Ingen fare for innsug av 
avløpsvann i vannledninger. 

Ved en tidligere episode var det brudd i en kobling på 
vannledningen, som førte til at brønn 1 gikk tom for 

grunnvann.  

Regelmessig tilsyn med brønner. 

 

Drifts- og 
kontrollrutiner 

Behov for gjennomgang av drifts- og prøve-
takingsrutiner med vannverkseier. Mattilsynet 

har påpekt avvik ved vannverket. 

Fare for feil analyseresultater, hvis ikke 
vannprøvetaking utføres korrekt. Dårlig vannkvalitet 

hvis det er svikt i drifts- og kontrollrutiner.  

Opplæring av vannverkseier og drifts-
ansvarlige for vannverket. Utarbeide 

interkontroll og beredskapsplan. 
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6.2. Farehåndtering 

Brønnene er lokalisert innenfor hyttefeltet og grunnvannet vil nødvendigvis kunne bli påvirket av 
aktiviteter innenfor og oppstrøms hyttefeltet (nord for hyttefeltet). Viktige tiltak for å redusere risiko 
for forurensning og konsekvenser av forurensning vil være følgende tiltak: 

 

 

 Regelmessig prøvetaking av brønnene. Vurdering av resultater. Tiltak ved behov. 

 Korrekt prøvetaking, i hht. prøvetakingsplan. 

 Vurdere behov for montering av UV-anlegg ut fra prøvetakingsresultater. 

 Sprengningsarbeider internt i hyttefeltet må utføres med stor forsiktighet. 

 Alle grave- og sprengningsarbeider må koordineres med vannverkseier. 

 Orientere entreprenører om risiko for forurensning av lokale brønner. 

 Orientere hytteeiere om varslingsplikt ved evt. søl av oljeprodukter. 

 Regulere inn brønner og brønnhus ved revisjon/utvidelse av eks. reguleringsplaner. 
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7. PRØVETAKING OG KONTROLL AV RESULTATER 

7.1. Forslag til midlertidig prøvetakingsplan 

Buvassbrenna vannverk kan betegnes som et felles vannverk for 42 hytter eller deles i 5 selvstendige 
forsyningsområder. Hvordan vannverket defineres vil påvirke kravene om prøvetakning. Disse 
forholdene bør tas opp til diskusjon med Mattilsynet og vannverkseier. 

Det foreslås å utføre 3 prøvetakningsrunder i 2019 med analyser på prøvegruppe A og jern- og 
mangananalyser (tabell 3). I en av disse prøverundene analyseres det også på deler av prøvegruppe B 
(metaller og nitrogen). 

Basert på analyseresultater fra november 2018 og tre prøverunder i 2019, tas prøvetakingsplanen 
opp til vurdering i samråd med Mattilsynet. 

 

Forslag til prøvetakingsplan for 2019 

 

Tabell 3. Forslag til prøvetakningsfrekvens av brønnene. 

 

Det foreslås at vannprøvene tas ut etter perioder hvor vannforbruket har vært høyt, og produksjonen 
av avløpsvann har vært tilsvarende høy. I dette hyttefeltet vil det si i forbindelse med jul/nyttår, 
vinterferien, sommerferien (august) og høstferien (tabell 4). 
 

Tabell 4: Forslag til prøvetakingstidpunkt, prøvetakingsparametre og prøvetakingspunkt. 
 

Prøvetidspunkt Prøvetakingsparametre Prøvetakingspunkt 

Mandag etter vinterferien, 
uke 9 

Prøvegruppe A + deler av B Alle brønner 
 

Tirsdag etter påske Prøvegruppe A + Fe og Mn Alle brønner 

August Prøvegruppe A  + Fe og Mn Alle brønner 

 

 

 

 

 

 

Brønn 1 og 3 4 årlige prøver i 2 år, deretter ny vurdering 

Brønn 2, 5, 7, 8 og 9 3 årlige prøver i 2 år, deretter ny vurdering 

Brønn 5 

Prøvetas ekstra etter utført service på 
jern/manganrenseanlegget. Spesielt 
kontrolleres jern/manganinnholdet før og 
etter renseanlegget 
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Følgende deler av prøvegruppe B foreslås tatt med i en utvidet analyse: 

Tabell 5: Forslag til analyseparametre i en utvidet analyse. 

Aluminium Fluorid Kobber Klorid 

Kalsium Arsen Krom Totalnitrogen 

Jern Bly Kvikksølv  

Mangan Kadmium Nikkel  

 

I tillegg analyseres det på UV-transmisjon (5 cm). 

Det vurderes ikke å være behov for analyser av plantevernmidler eller organiske forurensninger. 

 

 

 

7.2. Prøvetakingsrutiner 

Ved prøvetaking av alle brønner benyttes følgende prosedyre: 

 Brønnpumpa skal gå i minimum 5 minutter før uttak av vannprøve. 
 

 Vannet ledes ut av brønnhuset i egen vannslange. 
 

 Før uttak av vannprøve frakobles vannslangen, og tuten på vannkrana brennes av 
med f.eks. en skibrenner eller lighter. 

 
 Bakterieprøver tas på steril vannflaske. Ikke ta på innsiden av korken eller tuten av 

flasken. 
 

 Bakterieanalyser må leveres innen 24 timer til laboratorium. 

 
 
Analyseresultater sendes: 
Nils Rodegård, Buvatn Hyttefelt 
n-rodeg@online.no 
 
Kopi til: 
Per Kolstad:  pe-kols@online.no 
 
 
Analyseresultater journalføres i Excel-ark. Det er et krav at analyseresultater skal oppbevares 
minimum 5 år. Det anbefales imidlertid at analyseresultatene ikke slettes, fordi de kan bli viktige på 
et senere tidspunkt, 
 
 
 
 
 
 

mailto:n-rodeg@online.no
mailto:pe-kols@online.no
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7.3. Kontroll av resultater 

Ved mottak av resultater skal følgende kontrolleres: 

Parameter Grenseverdi (for 
dette anlegget) 

Oppfølging 

Kimtall 22ºC 100 pr ml Årsak til høyt kimtall søkes avklart. Kimtall = totalantall 
bakterier i vannprøven. 

E Coli 

Koliforme 

Intestinale. 
enterokokker 

0 

 

Ved påvisning av bakterier: 

 vurder mulige forurensningskilder rundt brønnene 

 kontroller prøvetakingsrutiner 

 ta umiddelbart ny prøve av vann, og send til 
laboratoriet 

 fyll ut avviksskjema og følg det opp 

 varsle berørte abonnenter 

Vurder koking av vannet i samråd med Mattilsynet  

Lukt og smak  Årsak til unormal lukt og smak søkes avklart. 

Fargetall 20 Pt/l Mulige årsaker til verdier over 20 Pt/l:  

 Mye nedbør eller kraftig snøsmelting, som kan 
medføre grumsete og/eller farget vann. 

Turbiditet 1 FNU Turbiditet > 1 FNU. Partikkelholdig vann. 

 Kontroller partikkelfilteret. Vurder skifte av filter. 

pH 6,5 – 9,5 Bør optimalt være > 7 

Konduktivitet 

 

 Lave verdier indikerer stor påvirkning av overflatevann. 
Høye verdier kan tyde på økende grunnvannspåvirkning 
(innhold av kalk, magnesium), men det kan også skyldes 
forurensning fra avløpsvann. 

UV-transmisjon 

(grunnvannsprøve) 

 Foreløpig er det ikke montert UV-lamper i noen av vann-
verksbyggene. 

Jern 

(grunnvannsprøve) 

0,2 mg Fe/l = 

200 µg Fe/l 

Dersom grenseverdien overstiges, eller det er en økende 
trend, er det mulig prosess må utvides med er renseanlegg 
for fjerning av jern. 

Mangan 

(grunnvannsprøve) 

0,05 mg Mn/l = 
50 µg Mn/l 

Dersom grenseverdien overstiges, eller det er en økende 
trend, er det mulig prosess må utvides med er renseanlegg 
for fjerning av mangan. 
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Kontroll av resultater – tiltak 
 

Utdrag fra Drikkevannsforskriften § 22 

 

«§ 22. Tiltak 

Dersom drikkevannet ikke er i samsvar med kravene i § 5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene 

i vedlegg 2 overskrides, skal vannverkseieren straks undersøke årsaken til avviket. 

Ved avvik fra kravene i § 5 første ledd skal vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak 

for å rette avviket. 

Ved avvik fra tiltaksgrensene i vedlegg 2 skal vannverkseieren samtidig som årsaken undersøkes, 

vurdere om avviket kan utgjøre en helsefare. Dersom avviket kan utgjøre en helsefare, skal 

vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.» 

 

Veiledning § 22. Tiltak 

 Finn ut hvorfor grenseverdier eller tiltaksgrenser overskrides 

o Hvis drikkevannet inneholder en parameter fra vedlegg 1 i konsentrasjon over 

grenseverdien skal dere straks undersøke årsaken til avviket. Tilsvarende gjelder hvis 

drikkevannet inneholder en parameter fra vedlegg 2 i konsentrasjon over 

tiltaksgrensen. 

 Rett avvik som kan utgjøre en helsefare 

o Avvik fra grenseverdiene i vedlegg 1 skal alltid rettes så raskt som mulig. 

o Hvis drikkevannet inneholder en parameter fra vedlegg 2 i konsentrasjon over 

tiltaksgrensen skal dere vurdere om dette kan utgjøre en helsefare. Alle avvik som 

kan utgjøre en helsefare skal rettes så raskt som mulig. 

 Dokumenter at avviket ikke utgjør en helsefare 

o I noen tilfeller kan det oppstå avvik fra tiltaksgrensene som dere vurderer til ikke å 

kunne utgjøre en helsefare. Dette må i tilfellet kunne dokumenteres. Omfanget på 

denne dokumentasjonen er avhengig av vannforsyningssystemets art og omfang. For 

de minste vannforsyningssystemene, med produsert vann per døgn på under 10 m3, 

kan det være tilstrekkelig med en muntlig redegjørelse. For de større 

vannforsyningssystemene vil det i de fleste tilfellene være behov for mer omfattende 

dokumentasjon. 

o Unntaksvis vil det være slik at avvik fra en tiltaksgrense ikke behøver å rettes. Dette 

er tilfellet når overskridelsen ikke utgjør en helsefare, og når overskridelsen heller 

ikke gjør drikkevannet mindre klart eller gir en fremtredende lukt, smak eller farge.  

 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/veiledning_til_drikkevannsforskriften_vedlegg_1.25145
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/veiledning_til_drikkevannsforskriften_vedlegg_2.25144
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Utdrag fra Drikkevannsforskriften § 5 

 

«§ 5. Grenseverdier 

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, 

smak og farge. Drikkevannet skal 

a) 
 
ikke inneholde virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall 
eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare og 

b) overholde grenseverdiene i vedlegg 1. 

 

Drikkevannet skal være i samsvar med kravene i første ledd på følgende steder: 

a) ved påkoblingspunkter mot andre vannforsyningssystemer 

b) ved påkoblingspunkter mot interne fordelingsnett eller enkeltvannforsyninger 

c) ved tappepunkter som vannverkseieren er ansvarlig for 

d) der vannet forlater en vanntank som vannverkseieren er ansvarlig for. 

Eieren av et internt fordelingsnett skal sikre at det interne fordelingsnettet ikke gjør drikkevannet 

mindre helsemessig trygt. Det interne fordelingsnettet skal heller ikke bidra til at drikkevannet 

blir mindre klart eller får framtredende lukt, smak eller farge. 

Eieren av en enkeltvannforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart 

og uten fremtredende lukt, smak og farge.» 
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8. DRIFT AV VANNVERKET 

8.1. Journalføring 

Journalføring av tilsyn, kontroll og tiltak. Utfylte skjema vedlegges årlig rapport til Mattilsynet. 

Alle analyseresultater legges inn på excel-regneark, et regneark for hver brønn. Ikke slett eldre 
resultater, disse kan komme til nytte på et senere tidspunkt. 

Avviksskjema fylles ut hvis det påvises forurensning/verdier over grenseverdiene i Drikkevanns-
forskriften i noen av analyseresultatene. 

 

8.2. Rapportering til Mattilsynet 

Alle vannverk som forsyner mer enn 2 hus/hytter skal være registrert i Mattilsynets database innen 
1/7-2018. 

Vannverk som produserer mer enn 10 m3/d ved maks. ukesbelastning skal årlig innrapportere til 
Mattilsynet. Fristen er satt til 15. februar hvert år. Innrapporteringen skjer elektronisk via 
Mattilsynets skjematjeneste, under vannforsyningssystem. Rapporteringen krever innlogging via 
Altinn. 

Brukerveiledning er gitt under Mattilsynets nettsider. 

 

8.3. Rapportering til abonnenter 

Vannverkseier skal sørge for at abonnentene har lett tilgang til informasjon om analyseresultatene. 
Dette kan f.eks. gjøres ved en årlig rapport, som legges ut på hjemmesiden til hytteforeningen. 
Alternativt kan rapporten sendes ut sammen med faktura for innbetaling av årsgebyret. 

 

8.4. Varslingsplikt 

Ved avvik fra grenseverdiene i Drikkevannsforskriften skal det vurderes å varsle abonnentene. 

Dersom det påvises tarmbakterier i drikkevannsprøvene (E. Coli, Intestinale enterokokker, 
Clostridium perfringens, koliforme bakterier) skal berørte abonnenter varsles. 

Mattilsynet og kommunelege skal også varsles. 

 

8.5. Brønnhus og vannbehandling 

Ved normal drift kontrolleres hvert brønnhus 1 gang i måneden. 

Det kontrolleres at lokk over foringsrøret er tett (ikke tilgang for mus og insekter). 

Filterpatroner til råvannsfiltre skiftes ved behov, minimum 1 gang årlig. 

Driftsinstruks for vannrenseanlegg i brønnhus 5 følges. Urverket til jernfilteret kontrolleres. 

Varmekabler til vannrør skal være påslått i kalde måneder (november – april). 

Etter utført tilsyn og kontroll fylles driftsjournalen ut med utførte tiltak, dato og signatur. 

 



BUVASSBRENNA VANNVERK 
RAPPORT 

side 26 av 44 

Kontrollskjema for vannanlegg hus: 5 

Vannanlegget skal ved normal drift kontrolleres en gang i måneden. Filterpatroner til råvannsfiltre skiftes ved behov. 50 
mikron i filter nr. 1, 10 mikron i filter nr. 2 (sett fra inntaket).  
Det skal til enhver tid være uoppløste kjemikalier i kjemikaliebeholderen. Kaliumpermanganatpulveret er helseskadelig, 
oksiderende og miljøfarlig. Urverket til jernfilteret kontrolleres. Stilles ved strømbrudd og tidsoverganger.  
Varmekabler til vannrør skal være påslått kalde måneder. Generell kontroll av anlegget. Dato og signatur i kontrollfeltet. 
Tilsyn av servicepersonell skal utføres 1 gang i året. 

Dato for 
kontroll 

Filterskift 
50µ 

Filterskift 
10µ 

Varmekabel 
på/av 

Generell 
kontroll 

Vannprøve 
 

Etterfylling 
kjemikalier 

Kontrollkommentar 
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Kontrollskjema for vannanlegg hus:  

Vannanlegget skal ved normal drift kontrolleres en gang i måneden. Filterpatroner til råvannsfiltre skiftes ved behov. 50 
mikron i filter nr. 1, 10 mikron i filter nr. 2 (sett fra inntaket). 
Varmekabler til vannrør skal være påslått kalde måneder. Generell kontroll av anlegget. Dato og signatur i kontrollfeltet. 
 

Dato for 
kontroll 

Filterskift 
50µ 

Filterskift 
10µ 

Varmekabel 
på/av 

Generell 
kontroll 

Vannprøve 
 

Etterfylling 
kjemikalier 

Kontrollkommentar 
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9. BEREDSKAPSPLAN 

 

9.1. Varslingsrutiner 

Ved mistanke om forurensning eller dersom det påvises tarmbakterier i vannanalysene skal 
det varsles om forurenset drikkevann etter følgende rutiner: 

 Varsle Mattilsynet avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres ved Amund Lien. 
Tlf. 22777823/47010582 
 

 Varsle kommunelegen i Nes kommune 
 

 Varsle berørte hytteeiere på mail 
 

9.2. Mistanke om sykdom grunnet forurenset drikkevann 

Dette gjelder henvendelser fra hytteeiere, kommunelege eller Mattilsynet. 

Ved mistanke om sykdom pga. drikkevannet: 

 Journalfør hendelsen. 
 

 Kontroller om det er noe spesielt med vannet (dårlig trykk, farge, smak, lukt). 
 

 Ta ut ny vannprøve og lever til laboratoriet. 
 

 Varsle om koking av vannet før det drikkes eller benyttes til matlaging (som ved 
mistanke om forurensning). 

 

9.3. Utkobling av forurenset brønn 

Dersom det påvises tarmbakterier eller annen forurensning i en av brønnene, må det 
vurderes å sette brønnen midlertidig ut av drift, til situasjonen er normal igjen. 

Vannledningsnettet er utformet slik at enkelte brønner kan fungere som reservebrønner for 
andre abonnenter. 

 Område A dekkes av brønnene 1 og 3. 
 Område B dekkes av brønn 2. 
 Område C dekkes av brønn 5. 
 Område D dekkes av brønnene 7 og 8. 
 Område E dekkes av brønn 9. 

 

Vannverkseier opplyser om at brønnområde B og C kan sammenkobles i en kum nær brønn 2. 
Likeledes er brønnområde A sammenkoblet i en kum nære bokstaven A på kartet (Figur 3). 
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9.4. Vannmangel 

Ved vannmangel utføres følgende tiltak: 

 Orienter hytteeierne på mail om å begrense vannbruk (redusere dusjing). 
 

 Avklar årsaker. Er det for mange abonnenter knyttet til brønnen? Er det oppstått 
vannlekkasje på vannledningsnettet eller i en av hyttene? Foregår det frosttapping av 
vann? Andre årsaker? 
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10. AVVIKSSKJEMA 

 

Avviksskjema Buvassbrenna Vannverk 

Oppbevares minst 5 år under dette skillearket 

Dato:                                                                                                   Utfylt av: 

Avvik (problem, feil, mangel, nestenuhell): 

 

 

 

 

 

Følgende strakstiltak ble gjort: 

 

 

 

 

 

Følgende kan gjøres for å hindre gjentakelse: 

 

 

 

 

 

Følgende er gjort for å hindre gjentakelse: 

 

 

 

 

 

Avsluttet dato:                                                                                  Sign.: 

 

Avvik skal snarest meldes til Mattilsynet. 
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11. REVISJON 

 

I januar hvert partallsår skal ansvarlig for drift kontrollere: 

 at vannverket er innrettet og drives i tråd med drikkevannsforskriften. 
 at de fastsatte rutiner blir fulgt. 

 
 

 
Gjennomgå lista nedenfor.  Gjør en generell vurdering av tilstanden ved vannverket, forsøk å se det 
med ”friske øyne” for å finne eventuelle feil eller mangler som ikke lar seg avsløre av punktene 
nedenfor. 

 Kontakt Mattilsynet for å høre om det er gjort endringer i forskriften siden sist. 
Kontroller hva eventuelle endringer betyr for vannverket, og om evt. nye krav er 
oppfylt. 

 
 Ta en runde i områdene rundt brønnene.  Er det noen forurensningsfare?  

 

 Har det blitt tatt ut prøver for analyse iht. rutiner i kap. 9? 
 

 Gå gjennom analyseresultatene siste to år.  Har det vært overskridelser av noen 
verdier (se Drikkevannsforskriften)? Har evt. overskridelser blitt fulgt opp som 
beskrevet?   

 
 Vurder behovet for å endre frekvensen på prøvetakingen. 

 
 Vurder behovet for å endre analysespekteret.  

 
 Har driftsjournalen blitt ført iht. rutine? 

 
 Er eventuelle avviksrapporter fylt ut fullstendig? Har foreslåtte tiltak i den forbindelse 

blitt gjennomført som vedtatt? 
 

 Endringer i organisering, ansvarsforhold, samarbeidspartnere?  
 
Eventuelle mangler eller avvik må rettes opp, og det må sikres at rutinene blir fulgt i framtiden.  
Rutiner som viser seg urealistiske kan revideres, men ikke slik at kontrollen med vannforsyningen blir 
dårligere. 
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12. BRUKSANVISNINGER FRA LEVERANDØR 



BUVASSBRENNA VANNVERK 
INTERNKONTROLL 

side 33 av 44 

13. VEDLEGG 

Analyseresultater fra 2008 
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Analyseresultater 2009 

 

Analyseresultater fra 2016 
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Analyseresulateter 2018
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, 
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Skifte av filtre – Pumpehus 1 
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