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Ny leveringskalender basert på ny forskift
Den nye forskriften inneholder endel endringer for vassverk. Vi har gått igjennom
den, og laget leveringskalender utifra hvordan vi har tolket den. Leveringskalenderen sendes til avtalekunder . Begrunnelse for oppsettet ligger lagt ved kalenderen.
Vi har fått Bjørgo i Mattilsynet i Norheimsund til å se igjennom det vedlagte brevet
og kalenderen, og han har gitt tilbakemelding om at tolkningen vår og oppsettet
stemmer godt med hans oppfattelse av forskriften.
Om noen av dere ønsker endringer i kalenderen i forhold til det vi har satt opp, er
dere velkomne til å ta kontakt med oss.
Antall råvannsprøver er avhengig av døgnproduksjon. De som kommer under
grensen for 4 prøver i året, og ønsker å ta minimumsuttak, kan sende oss beskjed.
Så legger vi det inn i leveringskalenderen.
Analyseomfang
Fra nyttår vil vi pga ny drikkevannsforskift analysere for Lukt/Smak og Enterokokker
i A-omfanget. (Tilsvarer tidligere nettprøver). Hva det analyseres for ved A-omfang
er oppgitt på leveringskalenderen de faste vannverkskunder får tilsendt.
B-omfanget vil bli en mellomting mellom de tidligere “Enkle Rutinekontrollene” og
de tidligere “Utvidete rutinekontrollene”. Den delen av B-omfanget som tilsvarer
utvidet rutinekontroll iinneholder noen nye parametre, slik at prisen fra underlevernadør på disse øker litt i forhold til tidligere. For disse prøvene trenger vi vann i flere
ulike typer flasker, og det vil bli sendt ut grundig informasjon i forkant.
Private brønner
Der to eller flere husstander er knyttet til en brønn, er det krav om årlig vannprøver
av A-omfang i den nye drikkevannsforskriften.
Regulering av priser
Vi justerer prisene opp 3% fra nyttår, rundet opp til nærmeste krone.
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