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Informasjon til brukere i forbindelse forurenset vann. 

Tenkte dere ønsker informasjon siden dere har fått kokevarsel av vannet. 

Tirsdag 28.06.16 fikk jeg telefon fra SunnLab der jeg ble medelt at det var funnet E-Coli 6/100ml og 
Kloroformebakterier 9/100ml i vannet. 

Funnet var ikke av alvorlig karakter, altså lave verdier. Som følge av dette ble vi enig om å levere ny 
vann prøve (B-prøve) torsdag 30.06.16, det var opp til meg om jeg ville sende ut kokevarsel til dere. 
Jeg valgte å varsle dere, da det var usikkert hva som var årsak til verdiene, som vanligvis ligger på 
0/100ml. 

B-prøven viste følgende funn: E-Coli 41/100ml og Kloroformebakterier 56/100ml i vannet. 

SunnLab har stengt i helgene, nye prøver ble levert mandag 04.07.16. Da tok vi ut 2 prøver, en i 
renseanlegget og en midt på linjen. Svaret fra SunnLab kom tirsdag 05.07.16: prøven i renseanlegget 
var fri for forurensning, men prøven midt på linjen inneholdt 2/100ml kloroformebakterier. 

Ny prøve til SunnLab ble levert onsdag 06.07.16 og 07.07.16 er vannet friskmeldt. 

Hva hvordan hvorfor har dette skjedd?   

Dette er bakterier som stammer fra bla. avføring, dyre kadaver ol. og har ikke vært normalt å finne i 
vårt vannet, viser til tidligere råvannsprøver.  

Dette er bakterier som normalt blir drept i uv- lampen vi har i renseanlegget. Vi har ukentlig kontroll 
og vask av renseanlegget, ved kontroll har alt virket normalt.  Vi har ikke noe fjernvarsling som kan 
fortelle oss at rensingen er normal/unormal. Renseprosessen er i mono da vi har en uv-lampe. 

Fjernvarsling er en kostnad som jeg mener vi bør ta. Da får vi et direkte varsel på mobil om anleggets 
funksjon er tilfredsstillende /i orden, vi kan iverksette tiltak umiddelbart om for eksempel uv-lampen 
ikke er på. Det blir et styremøte nå i juli, hvor jeg vil legge dette frem som sak. 

Tiltak vi har gjort i forbindelse med denne hendelsen 

1. Gjennomgang av våre rutiner, ved taking og levering av vannprøver til SunnLab, og ved 
kontroll av renseanlegg. 

2. Drøftet med Aqva & care, virkning og funksjon av renseanlegg, hvor det ble konkludert med 
at alt er korrekt. 

3. Vi har kontrollert «bekken» og inngjerdingen til «bekken». Vi fant avføring fra dyr inne i 
inngjerdingen, og konkluderte med at tiltak var nødvendig. Avføring ble fjernet fra området, 
en god del isolatorer ble byttet, gresset under gjerdet ble klippet, og større og kraftigere 
strømaggregat er kjøpt og montert. 

4. Når vi fikk bekreftet at vannet i renseanlegget var reint, har vi spylt/tømt vannledningsnettet 
for vatten, og spylt igjennom ca. 35 000 liter vann. Dette ble gjort lørdag 02.07.16 og tirsdag 
05.07.16.  

Siste vannprøve levert SunnLab 06.07.16 viser at vannet er rent, og kokevarsel er opphevet. 

Med vennlig hilsen 

For Fimland vassverk 

Bjørn Ivar Grøttå                                                                                                                                  VFV 


