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Datum

2019-11-15

Nyhetsbrev till dricksvattenföretag

Nyhetsbrev 1, 2019
Hej!
Här kommer årets nyhetsbrev från Livsmedelskontrollen i Södertälje kommun.
Nästa år kommer vi tillsammans med Vattenskyddsgruppen på miljökontoret publicera i
digital form ett gemensamt nyhetsbrev.
Trevlig läsning!

Faroanalyser och program för regelbundna undersökningar
Om du ännu inte fått din kontroll är det bra om du tänker på följande:
- ha analysrapporter från och med år 2016 tillgängliga
- påbörja arbetet med att utforma en faroanalys
- fundera på om du önskar ändra något i ditt program för regelbundna undersökningar.
Mer information och stödmaterial finns på www.sodertalje.se/dricksvattenforetag

Brunnsarkivet- Sveriges geologiska undersökning – SGU
Nu har du möjlighet att registrera din brunn i Brunnsarkivet www.sgu.se
hos Sveriges geologiska undersökning – SGU och därmed få ett bättre skydd för din brunn.
Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar i ett visst
område. Ju mer information SGU får in desto mer kan de delge kommunen lokala
sammanställningar om vattenkvantitet och kvalitet. Kommunen kan sedan använda
uppgifterna till ett bra planeringsunderlag till framtida vattenförsörjning, både med
kemiska och kvantitativa parametrar.

Analysrapporter

Miljökontoret har fortfarande sett att många analysrapporter inte skickats till oss. Du får
gärna meddela ditt anlitade laboratorium att de ska skicka en kopia på analysrapporten till
oss. Det går ofta att få analyserna som en prenumeration och då slipper du ha koll på när
proverna ska tas och laboratoriet får bättre koll på att proverna ska bedömas enligt
dricksvattenföreskrifterna. Skicka analysrapporterna till e-postadressen
miljokontoret@sodertalje.se eller till adressen: Södertälje kommun, Miljökontoret, 151 89
Södertälje.
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Nästa år kommer vi under sommaren och i december 2020 att begära in analysrapporterna
från de dricksvattenföretag som inte har redovisat att de tagit sina fastställda prover.

Samarbete med Södermanland
I Södertälje har vi nu haft den fjärde workshopen med Södermanlands
dricksvatteninspektörer och denna gång var fokus på samarbete kring bedömningar av
mallar, fall och gemensamt informationsmaterial. Nätverksträffar med Södermanlands
inspektörer kommer att fortsätta även nästa år. För att få en inblick i hur laboratorierna tar
hand om och analyserar våra inskickade prover har 10 inspektörer från Stockholm och
Södermanland deltagit i ett studiebesök till Synlab i Linköping. Mycket intressant och
lärorikt.

Nyhetsbrev med e-post
Om du vill få nyhetsbrevet digitalt får du gärna skicka din e-postadress till
livsmedelskontrollen@sodertalje.se. Här går det även bra att lämna synpunkter och ge
förslag på information som ni eftersöker från oss. Hjälp oss att bli bättre!
Om du vill ha SVE faktura behöver du meddela det till miljokontoret@sodertalje.se
Nytt informationshäfte om Dricksvattenkontroll finns här:
www.sodertalje.se/dricksvattenforetag

Information om dricksvatten
•

Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30)
omtryck (LIVSFS 2017:2) www.livsmedelsverket.se i kontrollwiki.

•

Vägledning till drickvattenföreskrifterna, Livsmedelsverkets vägledningssidor
Kontrollwiki https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se.

•

Svenskt vattens handbok för egenkontroll med HACCP www.svensktvatten.se

•

Branschriktlinjer för dricksvatten www.livsmedelsverket.se

•

Miljökontorets dricksvatteninformation www.sodertalje.se/dricksvattenforetag

•

Sköt om din brunn www.livsmedelsverket.se

•

Att anlägga en brunn www.livsmedelsverket.se

•

Eurofins tel. 010-490 81 70 www.eurofins.se

•

Synlab tel. 013-25 49 90 www.Synlab.se (tidigare AlControl)

Nyhetsbrevet ges ut av Södertälje kommun. Det riktar sig till dricksvattenföretag
verksamma i kommunen.
Kontakta miljökontoret via kontaktcenter tel. 08-523 010 00 eller
livsmedelskontrollen@sodertalje.se.

