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Dricksvattenskontroll 2018 

Anläggningens namn:  Utveda Samfällighetsförening 

Besöksadress:   Utvedavägen, Norrtälje kommun 

Företagsnamn:   Utveda Samfällighetsför 

Organisationsnummer:  16716418-3134 

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 19 augusti 2018 en 
föranmäld kontroll av ovanstående livsmedelsanläggning. Närvarande vid 
kontrollen var från företaget Martin Åberg och Björn Brorson samt från 
kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand och Jenny Edlund. 

Sammanfattande bedömning 

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns 
avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena, som enligt 
Martin Åberg och Björn Brorson kommer att åtgärdas innan nästa ordinarie 
kontroll. 

Ärendet kommer därför att avslutas. 

 

Kontrollerade områden 

Dricksvattenkontroll 2018 

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den dag månad år en 
föranmäld/oanmäld uppföljande kontroll av dricksvattenanläggning Utveda 
Samfällighetsförening. Närvarande vid kontrollen var från föreningen Martin 
Åberg och Björn Brorson samt från kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand och 
Jenny Edlund. 

Sammanfattande bedömning 

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns 
avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena. De avvikelser 
som medför störst risk för människors hälsa tas upp i beslut om föreläggande. 
Övriga avvikelser kommer enligt Martin Åberg och Björn Brorson att åtgärdas 
innan nästa ordinarie kontroll.  
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Kontrollerade områden 

Administrativa uppgifter  

Utan avvikelse 

Allmänna hygienregler 

Utan avvikelse 

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer 

Utan avvikelse 

Larm 

Utan avvikelse 

Distributionsanläggningar 

Utan avvikelse 

Kvalitetskrav 
Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt 
och rent om det, 1. inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen 
i sådant LIVSFS 2017:2 antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk 
för människors hälsa, och 2. uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 
2, avsnitt A och B. (LIVSFS 2017:2).  

Lagstöd: 7-8 §§ SLVFS 2001:30 

 

Avvikelse: Brister i utredning.  

 

Bakgrund: Verksamheten saknar rutiner för att dokumentera sina 
åtgärder, vilket kan leda till att drickvattenkvalitén påverkas på ett 
negativt sätt över en längre tid. 

Regelbundna undersökningar 

Utan avvikelse 

Utredning vid problem  

Om det finns avvikelser från de värden som anges i bilaga 2 ska den 
som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en 
distributionsanläggning eller tankar 1. omedelbart utreda orsaken till 
avvikelsen, samt 2. bedöma om avvikelsen innebär en risk för 
människors hälsa.  

Om avvikelsen avser ett parametervärde som anges i bilaga 2, 
avsnitt C ska utredningen enligt första stycket även genomföras 
enligt de villkor som anges i bilaga 3, avsnitt B, del II. Om 
dricksvattnet utgör en hälsorisk utan att det finns avvikelser från 
något av de värden som anges i bilaga 2 ska den som producerar 
dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning 
eller tankar omedelbart utreda orsaken till detta. 

Lagstöd: 15 § SLVFS 2001:30 
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Avvikelse: Brister i utredning 

 

Bakgrund: Verksamheten saknar rutiner för att dokumentera de 
utredningar verksamheten gör när analysresultaten blir tjänligt med 
anmärkning. Verksamheten gör teoretiska utredningar, men 
dokumenterar inte åtgärderna. Vilket gör att dokumentation saknas 
om att en åtgärd är gjord eller ej. 

 

Åtgärder vid problem  

Utan avvikelse 

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter 

Utan avvikelse 

Övrigt 
    Vid vattenverk ska det finnas 
    1. utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och 
    desinfektion, 
    2. larm som utlöses vid förhöjd turbiditet, om vattenverket använder 
    ytvatten som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet, 
    3. en beskrivning av vattenverket, 
    4. en driftsinstruktion, och 
    5. en person tillgänglig som är driftsansvarig. (LIVSFS 2017:2) 

Lagstöd: 3, 4, 5, 6, 14 a, 16 b §§ SLVFS 2001:30 

 

Avvikelse: Brister i rutiner för kalibrering av mätutrustning  

Bakgrund: Verksamheten saknar rutiner för kalibrering av 
mätutrustningen för mätning av klor och pH, vilket kan leda till en 
variation i kvalitén på dricksvattnet. 

 

Ytterligare information 

Sly förkommer runt lågreservoarerna. 

 

Offentlig livsmedelskontroll 

Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till 
säkert dricksvatten. 

En kontroll av en dricksvattenanläggning är inte en heltäckande genomgång 
av verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av 
inspektören. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa lagstiftningen 
samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 
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Offentlig livsmedelskontroll 
Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till 
säkra livsmedel, att de inte blir vilseledda och att informationen om livsmedel 
är tillräcklig och enkel att förstå.  

En kontroll av en livsmedelsanläggning är inte en heltäckande genomgång av 
verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av 
inspektören. Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att följa lagstiftningen 
samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten. 

Information om avgifter 
Om konstaterade avvikelser kräver en uppföljande kontroll, ska avgift för 
extra offentlig kontroll debiteras företaget, enligt artikel 28 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Denna kontroll 
medför ingen extra kontrollavgift. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Skickat per e-post till: Martin Åberg, utveda@gmail.com 


