Information om undersökningar av
dricksvatten för verksamheter som omfattas av

Livsmedelsverkets föreskrift
om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
Bakgrund

Undersökningsprogram

För alla dricksvattenanläggningar som omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS
2001:30) ska det finnas ett undersökningsprogram
där provtagningspunkter samt frekvensen av normal
respektive utvidgad undersökning framgår. Undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten.

Enligt 10 § (SLVFS 2001:30) ska den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten upprätta ett
undersökningsprogram inom egenkontrollen för regelbundna undersökningar där provtagningspunkter
samt provtagningsfrekvens (antal prov/år) ska finnas
beskrivet. Undersökningsprogrammet ska skickas in
till miljöavdelningen för att fastställas av Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Kvalitetskrav
Enligt 7 § (SLVFS 2001:30) ska dricksvatten vara
hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt
och rent om det
• inte innehåller mikroorganismer, parasiter och
ämnen i sådant antal eller sådana halter att de
kan utgöra en fara för människors hälsa, och
• uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2,
avsnitt A och B.

Viktigt att tänka på

Observera! Eftersom dricksvatten räknas som ett
livsmedel ska även de krav som finns i livsmedelslagstiftningen uppfyllas:
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 178/2002
• Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20)

Nedsättning av provtagningsfrekvens eller antal
parametrar

Undersökningar
Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska utföra regelbundna undersökningar av
dricksvattnet. Enligt dricksvattenföreskriften ska
undersökningarna avse minst de parametrar som
anges i bilaga 3, avsnitt A (normal undersökning)
och bilaga 3, avsnitt B (utvidgad undersökning), om
inte kontrollmyndigheten beslutar annat.
Undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer än som anges i bilaga 3 ska utföras om det
finns anledning att misstänka att de kan förekomma
i sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa.

Analys av drickvattenproverna ska ske på ackrediterat laboratorium, dessa går att hitta på Swedacs
hemsida, www.swedac.se.
Vid beställning av analys är det viktigt att uppge att
undersökning gäller dricksvatten för allmän förbrukning samt att provtagningsprogrammet följs.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott kan besluta om minskad frekvens för provtagning förutsatt att
• två års sammanhängande provtagning påvisar
avsevärt bättre resultat än de gränsvärden som
anges i SLVFS(2001:30).
För den utvidgade kontrollen krävs det att verksamheten kan visa att en enskild parameter sannolikt
inte kommer förekomma i dricksvattnet i sådana
halter att gränsvärdet överskrids.
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