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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna  i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016 -2017 röstat om 

vilka inriktningar inspektörerna har behov av att arbeta med. Vid röstningen framgick att ett projekt 

om dricksvatten önskades. Inom projektet ska den modellen för kontroll som togs fram av 

Miljösamverkan Skåne 2014-2015 ”Guide till dricksvattenkontroll” användas. 

 

Vatten anses av många vara det viktigaste livsmedlet. Livsmedelsverket har samordningsansvar för 

dricksvatten, men det är i första hand de kommunala kontrollmyndigheterna som bedriver offentlig 

kontroll. I Skåne finns det 439 stycken vattenverk (enligt myndighetsrapportering till 

livsmedelsverket 2015) och kontrollerna utförs av många inspektörer, med olika bakgrund och ser 

därför olika ut mellan kommunerna. Det finns ett behov av tillsynsvägledning och samordnad 

kontroll av vattenverk, både för de stora allmänna anläggningarna och de mindre 

kommersiella/offentliga anläggningarna.  

  

1. Syfte 

Syftet med projektet är att pröva, utvärdera och vid behov revidera ”Guide till 

dricksvattenkontroll”. Genom guiden får inspektörerna underlag för att enklare kunna planera och 

utföra kontroller. 

 

Projektet ska ge en mer likvärdig och effektiv kontroll med höjd kvalitet. Höjd kvalitet på 

kontrollerna främjar producenterna av dricksvatten som genom inspektörernas samsyn i längden får 

enhetlig kontroll på sina anläggningar. Detta är av speciellt stor betydelse om verksamheten 

sträcker sig över två eller flera kommuner. Även konsumenterna främjas genom att de på lång sikt 

får ett säkrare dricksvatten. 

 

Ett nätverk för inspektörer som jobbar med dricksvatten ska startas upp. Nätverket ska främja ett 

fortsatt arbete med dricksvatten i Skåne genom att inspektörerna kan hjälpa och stötta varandra 

bland annat i frågor om bedömning vid kontroll. 
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2. Projektmål 

 

Projektmål Beskrivning 

P1 Projektgruppen ska planera och genomföra ett kontrollprojekt där 

miljöförvaltningarna använder ”Guide till dricksvattenkontroll” Guiden ska 

utvärderas och vid behov revideras.  

P2 Andelen miljöförvaltningar som deltar ska vara 80 % (21/27 stycken 

miljöförvaltningar/miljöförbund). 

P3 Ett nätverk för inspektörer som jobbar med dricksvatten ska startas. 

P4 Projektet ska få medelbetyg 4 på en skala 1-5 efter utvärdering. 

 

3. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen för projektet är inspektörer på miljöförvaltningarna som jobbar med dricksvatten. 

 

4. Avgränsningar 

Fokus för kontrollprojektet ska vara områdena råvatten och myndighetsdokument. Övriga områden i 

”Guide för dricksvattenkontroll” kan inspektörerna välja att kontrollera efter behov vid 

kontrolltillfället. Inom myndighetsdokument ska det i projektet inte ingå granskning av 

verksamheternas undersökningsprogram. Kontrollerna ska ske utifrån livsmedelslagen. Miljöbalken 

kommer endast att ytligt beröras genom komplettering i guiden med frågor gällande 

vattenskyddsområde. 

 

5. Projektorganisation 

Deltagarna i projektarbetsgruppen: 

Elna Ahlner  Malmö Stad 

Carl-Erik Kockum  Trelleborgs kommun 

Ingrid Persson  Hässleholms kommun 

Sanna Råberg  Osby kommun 

Elin Ulander  Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet Skåne 

 

6. Aktivitets- och tidsplan 

  

Uppstartsmöte för arbetsgruppen 2016-04-22 

Möte 2 på KFSK; planering av projektet. Fokus för 

kontrollprojektet ska vara områdena ”råvatten” och 

”myndighetsdokument”. 

2016-06-08 

Projektplanen skickas till styrgruppen för godkännande  

Miljöförvaltningarna informeras om kontrollprojektet 

2016-06-24 

En förfrågan skickas till miljöförvaltningarna, om vilka 

inspektörer som jobbar med dricksvatten, en e-postlista för ett 

nätverk ska sammanställs. Miljösamverkan Skåne ska ansvara för 

att listan hålls uppdaterad, 1 gång per år samt vid behov. 

2016-08-23 

Möte 3 på KFSK; material för utskick förbereds 

(kontrolldokument, inbjudan, information, redovisningsformulär, 

datum för samsynsdag). Inom projektet ska både stora och små 

vattenverk kunna kontrolleras, efter respektive miljöförvaltnings 

behov. Både stora och små kommuner i Skåne ska kunna delta i 

kontrollprojektet. ”Guide till dricksvattenkontroll” ska 

kompletteras med frågor om vattenskyddsområde. 

2016-08-23 

Allt projektmaterial ska vara färdigt, skickas ut till 

miljöförvaltningarna. 

2016-09-30 

Kontrollperiod. 2016-10-01 – 

2017-03-31 



 
Möte 4 på KFSK; samsynsdagen och utvärderingen av projektet 

förbereds. 

2016-10-25 

Projektgruppen ska arrangera en samsynsdag (workshop 1/2 dag) 

för inspektörer som deltar i kontrollprojektet. Dagen ska ge 

inspektörerna möjlighet att diskutera kontroll och bedömning vid 

kontroll av vattenverk. Projektgruppen bjuder in Christer 

Johansson, livsmedelsverket. 

2017-02-XX 

Sista dag för miljöförvaltningarna att rapportera. 2017-03-31 

Möte 5 på KFSK; rapporterat material sammanställs. 2017-04-05 

Utvärdering av projektet skickas till miljöförvaltningarna. 2017-04-14 

Sammanställningen av rapporterat material ska vara färdig, 

guiden från 2014-2015 ska vara uppdaterad efter inkomna 

synpunkter. 

2017-04-30 

Projektrapporten ska vara färdig. 2017-05-31 

Redovisning och godkännande av MSS styrgrupp. 2017-06-15 

Återrapportering till miljöförvaltningarna och projektavslutning. 2017-06-30 

 

7. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 60 timmar 

per person. Arbetstiden för projektledaren specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppen betalas av respektive förvaltning. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

8. Samordning 

 Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge har ett dricksvattenseminarium den 8 juni tillsammans med 

livsmedelsverket. 

 Livsmedelsverket driver projekt om dricksvatten; fokus 2016 är beredning, larm och kritiska 

kontrollpunkter (CCP) och fokus 2017 är regelbundna undersökningar. 

 På Livsteck.net finns ett arbetsrum, Nationellt nätverk för dricksvatten och offentlig kontroll.  

 

9. Kommunikation 

a) Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten vilka även kan vara via Skype, övrig kommunikation inom 

projektgruppen sker via e-post samt på samarbetsytan på Länsstyrelsens sharepoint. 

Samarbetsytan finns tillgänglig via www.miljosamverkanskane.se 

 

Projektplanen och senare slutrapporten ska godkännas av Miljösamverkan Skånes styrgrupp. 

 

b) Extern kommunikation  

Inbjudan till kontrollprojektet skickas till miljöförvaltningarna via e-post samt direkt till de 

inspektörer som jobbar med dricksvatten (e-post/nätverkslistan). Inbjudan och information 

om projektet läggs på Miljösamverkan Skånes hemsida, www.miljosamverkanskane.se 

 

10. Risker i projektet 

 Med anledning av att deltagare i arbetsgruppen hoppat av projektet finns det en rädsla i gruppen för 

att arbetsbördan ska bli stor för de deltagare som är kvar. Detta leder till en risk för att fler deltagare 

hoppar av och då kan projektet inte genomföras.  

http://www.miljosamverkanskane.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


 Det finns en risk att miljöförvaltningarna väljer att inte delta i kontrollprojektet. Utan tillräckligt 

många deltagande miljöförvaltningar blir underlaget för att utvärdera ”Guide till 

dricksvattenkontroll” inte tillräckligt stort. Det kan också bli svårt och inte effektivt med en 

samsynsdag med endast ett fåtal deltagare. 

 

11. Plan för utvärdering 

 Utvärdering kommer att ske genom utskick med e-post av enkäter till deltagarna i kontrollprojektet.  

 

12. Överlämnande och avslut 

 Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 2017-06-30. 


