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Allmän information om dricksvatten, egenkontroll och 
provtagning  
För vissa dricksvattenanläggningar gäller speciella kvalitetsregler för vattnet, de så kallade 
dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) med senaste ändringarna LIVSFS 2017:2. 
 
Leverantören (den som ansvarar för en brunn, vattenverk eller distributionsanläggning) ska ha 
ett system för egenkontroll och en provtagningsplan som säkerställer vattnets kvalitet.  
 

Vilka ska anmäla sin verksamhet till miljökontoret? 
Vid följande omständigheter gäller dricksvattenföreskrifterna: 
  

• Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café 
• Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem 
• Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor, båt- och eller 

gästhamn 
• Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer 

eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, till exempel 
samfällighetsföreningar.   

 
Om någon av ovanstående kriterier uppfylls så behöver ni skicka in en anmälan om registrering 
till miljökontoret.  
 
Anmälningsblankett och information finns att hämta på Södertälje 
kommuns hemsida. www.sodertalje.se/dricksvattenkontroll eller 
ring 08-523 010 00 eller mejla livsmedelskontrollen@sodertalje.se  
 
I samband med registreringen av dricksvattenanläggningen ska ni skicka in ett förslag på 
provtagningsprogram, se mer under rubriken nedan. 
 
Dricksvattenanläggningen kommer att klassificeras som livsmedelsverksamhet och kommer 
därmed få en årlig avgift och kontrollbesök från miljökontorets livsmedelsinspektörer. 
 
Provtagningsprogram 
Leverantören för dricksvattnet ska skicka in ett förslag på provtagningspunkter och 
provtagningsfrekvens för vattnet. Detta ska göras i samband med registreringen. Därefter 
bestäms var proverna ska tas och hur ofta, baserat på ert förslag och krav i lagstiftningen. 
Provtagningen ska exempelvis ske både vid brunnen och i kranen hos användaren.  
 
Egenkontrollprogram  
Leverantören för dricksvattnet ska se till att kraven för dricksvattenföreskrifterna uppfylls. 
Leverantören behöver därför ha rutiner för skötsel av anläggningen och kunna visa för 
miljökontoret att rutiner följs. Ett system för egenkontroll innefattar i stort:  
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• Infrastruktur och utrustning (beskrivning av vattenverket/distributionsanläggningen, 
rutin för underhåll) 

• Uppgifter om råvattnets kvalitet  
• Drift (Driftansvarig och driftinstruktioner) 
• Avfall 
• Skadedjur (rutin för att förebygga skadedjur) 
• Rengöring (rutin för rengöring av vattenverk, hantering/ lagring av kemikalier och 

städutrustning) 
• Uppgifter om dricksvattnets kvalitet (provtagning av dricksvattnet) 
• Personlig hygien (rutin för handhygien/skyddsutrustning vid arbeten i anläggningen) 
• Utbildning (rutiner för intern/extern utbildning i livsmedelshygien/ rutiner/instruktioner) 
• Processtyrning och övervakning, HACCP-plan (säkerhetsbarriärer, larmfunktion, 

faroanalys) 
• Informationsutbyte (Informationsutbyte till konsumenter vid problem samt 

informationsutbyte till miljökontoret) 
• Mottagning och spårbarhet av processkemikalier (rutin för inköp och mottagning av 

processkemikalier) 
 
Hur gör jag vid provtagning av dricksvattnet?  
Vid provtagning av dricksvattnet behöver du kontakta ett laboratorium som ger dig anvisningar 
för hämtning och lämning av provflaskorna. 
Beställning kan göras hos följande laboratorieföretag:  
SYNLAB tel: 013-25 49 90 eller via www.synlab.se 
Eurofins tel. 010-49 08 170 eller via www.eurofins.se  
 
Sammanfattning av provtagningsmetodik 
 

Provtagningspunkt  Slang, sil etc. bort Spola Desinfektera   
Utgående dricksvatten  Ja  Ja* Ja 
Dricksvatten hos 
användaren  

Ja  Nej**  Ja  

Dricksvatten som används i 
livsmedelsföretag  

Nej  Nej  Nej  

*Vattnet bör ”stå på rinn” 
**Vattenmängden som står i kranen bör spolas ut. 

Mer information 
• Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) med  

ändringar LIVSFS 2017:2 www.livsmedelsverket.se 
• Vägledning till dricksvattenföreskrifterna www.livsmedelsverket.se 
• Svenskt vattens handbok för egenkontroll med HACCP www.svensktvatten.se 
• Branschriktlinjer för dricksvatten www.livsmedelsverket.se 
• Miljökontorets dricksvatteninformation www.sodertalje.se/dricksvattenkontroll 
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