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HØRING AV REVISJONSDOKUMENT
FOR ØVRE NAMSEN l GRONG,
RØYRVIK, LIERNE OG NAMSSKOGAN KOMMUNER

Vi viser til deres brev dat. 14. november 2018, der revisjonsdokumentet
er sendt på offentlig
hønng.
Vi uttaler oss i denne saken som sektormyndighet
innen drikkevann og vannforsyning.
Generelt er det kun på ett punkt vi har merket oss at reguleringen
vannverk, og det er vannforsyningen
til Røyrvik sentrum, Røyrvik

har skapt problemer for et
vannverk, med Vekteren:

Kommunen anla et nytt vanninntak i 2017 i Vekteren. Vekteren var også tidligere registrert som
reserve råvannskilde.
Det nye inntaket ble dessverre anlagt på et sårbart sted, med uforutsett eller
feilberegnet
nivå for laveste vannstand. Dette medførte at vanninntaket
i en periode kom opp i
dagen og tok inn luft.
I ettertid ser en at vanninntaket
ikke burde vært lagt der, også av drikkevannsfaglige
hensyn.
Vi forstår det slik at kommunen erkjenner at vanninntaket
trolig må flyttes på permanent basis.
Dette vil vi ha dialog med kommunen om.
Et endret vanninntak vil fortsatt være i Vekteren, men vi vil forutsette at dette legges slik at
vannforsyningen
sikres best mulig, selv ved absolutt laveste vannstand.

Konklusjon
Dette betyr
Vekteren.
Men vi kan
påfølgende
Jamfør det
vannkvalitet

at vi ikke har noen kommentarer

til revisjonen

med tanke på dagens

vanninntak

i

anføre generelt at dersom tilførsel og tapping skjer med stor vannføring med
hurtig utskifting av vannmassene
i Vekteren, vil dette kunne påvirke vannkvaliteten.
som skjer ved flom. For vanninntak til vannverk er det en fordel med mest mulig jevn
for lettere å optimalisere
renseprosessen.

Av andre forhold

og områder

i forbindelse

med reguleringen

og vilkårene

har vi ikke merket oss

noe som berører vårt fagområde.
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Med hilsen
Torger Hundseth
Seniorinspektør
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