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1. Sammanfattning
I Miljösamverkan Skånes projekt Dricksvattenanläggningar under 2014 – 2015 utarbetades en modell 
för kontroll, ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”. Som en fortsättning på det arbetet har 
under 2016–2017 ett kontrollprojekt genomförts, med syftet att pröva, utvärdera och vid behov revidera 
guiden. Fokus för kontrollprojektet avgränsades till områdena råvatten och myndighetsdokument. 
Övriga områden i guiden kunde inspektörerna välja att kontrollera efter behov vid kontrolltillfället. 
Inom projektet arrangerades även en samsynsdag där deltagarna gavs möjlighet att diskutera frågor som 
uppkommit vid kontroller. 11 kommuner deltog i projektet, 24 verksamheter kontrollerades. Endast 6 
kommuner svarade på frågorna om utvärderingen av projektet, projektarbetsgruppen gjorde bedömningen 
att det var för låg svarsfrekvens för att kunna dra några välgrundade slutsatser. ”Guide till kontroll av 
dricksvattenanläggningar” har reviderats efter kommunernas kontroller. 

2. Inledning och syfte
I Skåne finns behov av tillsynsvägledning och samordnad tillsyn för miljöförvaltningarnas kontroll av 
vattenverk, både för de större allmänna anläggningarna samt mindre anläggningarna som till exempel 
kan vara kopplade till en restaurang. I Miljösamverkan Skånes projekt Dricksvattenanläggningar under 
2014 – 2015 utarbetades en modell för kontroll, ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”. Som 
en fortsättning på det arbetet har under 2016–2017 ett kontrollprojekt genomförts, med syftet att pröva, 
utvärdera och vid behov revidera guiden. Guiden ger inspektörerna ett underlag för att enklare kunna 
planera och utföra sina kontroller. Projektet ska på sikt ge en mer likvärdig och effektiv kontroll med höjd 
kvalitet. Höjd kvalitet på kontrollerna främjar producenterna av dricksvatten som genom inspektörernas 
samsyn 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.

I projektgruppen ingick:
Ingrid Persson  Hässleholms kommun
Elna Ahlner  Malmö Stad
Sanna Råberg  Osby kommun
Carl-Erik Kockum Trelleborgs kommun
Elin Ulander  Miljösamverkan Skåne, Kommunförbundet Skåne

2.1 Projektmål
• Planera och genomföra ett kontrollprojekt där miljöförvaltningarna använder ”Guide till 

kontroll av dricksvattenanläggningar”; guiden utvärderas och revideras vid behov
• Andelen miljöförvaltningar som deltar i kontrollprojektet ska vara 80 % (21/27 stycken 

miljöförvaltningar/miljöförbund)
• Ett nätverk för inspektörer som jobbar med dricksvatten ska startas
• Projektet ska få medelbetyg 4 på en skala 1 – 5 efter utvärdering.

3. Metod
Projektarbetsgruppen planerade för ett kontrollprojekt där ”Guide till kontroll av 
dricksvattenanläggningar” skulle användas. Fokus för kontrollprojektet avgränsades till områdena råvatten 
och myndighetsdokument. Övriga områden i guiden kunde inspektörerna välja att kontrollera efter behov 
vid kontrolltillfället. Inom området myndighetsdokument ingick inte granskning av verksamheternas 
undersökningsprogram. Kontrollerna skulle ske utifrån livsmedelslagstiftningen. Information om och 
inbjudan till kontrollprojektet ställdes samman och
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skickades till miljöförvaltningarna/miljöförbunden i september 2016. I det utskickade materialet fanns 
även en länk till en enkät för återrapportering till projektarbetsgruppen, samt en länk till enkäten för 
utvärdering av hela projektet. Inom projektet skulle kommunerna kontrollera och rapportera 1 – 5 
anläggningar, inspektörerna valde själva vilka typer av anläggningar. 

Projektarbetsgruppen planerade för en samsynsdag i februari 2017, där inspektörerna som deltog i 
projektet skull samlas för att utbyta erfarenheter och kunskap. 

Inom projektet skulle också ett nätverk för inspektörer som jobbar med dricksvatten i Skåne starta.

4. Resultat

4.1 Kontrollprojekt - Råvatten
Deltagande kommuner: Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Lund, Malmö, 
Osby, Sjöbo, Trelleborg och Åstorp. Från början var det 12 kommuner som anmälde sig till 
kontrollprojektet. Under projektets gång hoppade en kommun av, vilket innebar att 11 kommuner 
(41 % av miljöförvaltningarna/miljöförbunden) återrapporterade resultat. Totalt finns i Skåne 439 
dricksvattenanläggningar1, sammanlagt återrapporterade miljöförvaltningarna/miljöförbunden 24 
anläggningar. 

Antal konrollerade anläggningar

1 Enligt kommunernas årliga rapportering till livsmedelsverket 2015 

Foto Sanna Råberg
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Utan avvikelse 100% 1

Avvikelse 0% 0

Ej kontrollerad/ej aktuell 0% 0
Svarande 1

4.1.1 Allmänna dricksvattenanläggningar - ytvatten
1. Finns beskrivning av råvattnets kvalitet?

2. Finns det underhållsplan för kontroll av rensgaller, bassänger etc.?
3. Har verksamhetsutövaren kontroll på årstidsvariationer i vattentäkten?
4. Görs visuella kontroller av råvattentäkten?
5. Finns beskrivning av råvattnets kvalitet?

4.1.2 Allmänna dricksvattenanläggningar – grundvatten

Följande frågor besvarades med Ej kontrollerad/ej aktuellt

1. Finns beskrivning av råvattnets kvalitet?

Utan avvikelse 86,7% 13

Avvikelse 0% 0

Ej kontrollerad/ej aktuell 13,3% 2
Svarande 15

Utan avvikelse 80% 12

Avvikelse 6,7% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 13,3% 2
Svarande 15

Utan avvikelse 93,3% 14

Avvikelse 0% 0

Ej kontrollerad/ej aktuell 6,7% 1
Svarande 15

Utan avvikelse 93,3% 12

Avvikelse 6,7% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 13,3% 2
Svarande 15

 2.   Är brunnslocket helt?

  

 3.  Hur ser det ut kring borr/brunn?

Kommentar:
Ett antal borrar inom vattenskyddsområde.

 4.  Finns ovidkommande föremål som kan riskera dricksvattensäkerheten?
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Utan avvikelse 86,7% 13

Avvikelse 6,7% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 6,7% 1
Svarande 15

Utan avvikelse 73,3% 11

Avvikelse 6,7% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 20% 3
Svarande 15

Utan avvikelse 62,5% 5

Avvikelse 25% 2

Ej kontrollerad/ej aktuell 12,5% 1
Svarande 8

Utan avvikelse 75% 6

Avvikelse 25% 2

Ej kontrollerad/ej aktuell 0% 0
Svarande 8

Utan avvikelse 75% 6

Avvikelse 25% 2

Ej kontrollerad/ej aktuell 0% 0
Svarande 8

Utan avvikelse 75% 6

Avvikelse 12,5% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 12,5% 1
Svarande 8

 5.  Finns skydd mot föroreningar?

Kommentar:
Skyddet i detta fall är vattenskyddsområdet och daglig kontroll av Sydvattenpersonal.

 6.  Finns skydd mot översvämning i brunnen?

4.1.3 Övriga dricksvattenanläggningar - grundvatten
 1.  Finns beskrivning av råvattnets kvalitet?

 2.  Är brunnslocket helt?

 3.  Hur ser det ut kring borr/brunn?

Kommentarer:
Det var snö runt brunnslocket så det var svårt att kontrollera.
Dräneringsslangar hade öppna ändar mot golvet.

 4.  Finns ovidkommande föremål som kan riskera dricksvattensäkerheten?
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Utan avvikelse 75% 6

Avvikelse 25% 2

Ej kontrollerad/ej aktuell 0% 0
Svarande 8

Utan avvikelse 71,4% 5

Avvikelse 14,3% 1

Ej kontrollerad/ej aktuell 14,3% 1
Svarande 7

 5.   Finns skydd mot föroreningar?

 6.   Finns skydd mot översvämning i brunnen?

4.2 Kontrollprojekt – Myndighetsdokument

4.2.1 Allmänna anläggningar
Samtliga kontrollerade allmänna dricksvattenanläggningar var registrerade samt korrekt risk- och 
erfarenhetsklassade. En anläggning hade avvikelse på frågan om det finns beslut om fastställande av 
program för regelbundna undersökningar. Anledningen var enligt kommentaren i återrapporteringen, att 
egenkontrollen inte var komplett ifylld och föreningen hade en ny ansvarig kontaktperson.

4.2.2 Övriga anläggningar
Samtliga kontrollerade övriga dricksvattenanläggningar var registrerade samt korrekt risk- och 
erfarenhetsklassade. En anläggning hade avvikelse på frågan om det finns beslut om fastställande av 
program för regelbundna undersökningar. I återrapporteringen fanns ingen kommentar om anledningen 
till avvikelsen.

Foto Sanna Råberg
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4.3 Samsynsdagen

Dagen inleddes med att Michael Öhlund från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreläste om 
aktuella frågor inom dricksvattenområdet bland annat samverkan, det nationella nätverket för dricksvatten, 
revidering av dricksvattendirektivet och arbetet med dricksvatten inom EU. 

Projektarbetsgruppen hade förberett ett material med ”kom-i-gångfrågor”, två foton från kontroller på 
dricksvattenanläggningar med tillhörande diskussionsfrågor. För att samsynsdagen skulle bli så givande 
som möjligt framgick i inbjudan att deltagarna skulle komma väl förberedda, vilket innebar att:

• kontrollerna inom projektet hade påbörjats
• deltagarna tog med diskussionsunderlag för området råvatten; fotografier på vad som hittats vid 

kontrollerna
• deltagarna tog med diskussionsunderlag för området myndighetsdokument; ett beslut om 

fastställande av program för regelbundna undersökningar
• aktivt deltagande i gruppdiskussionerna.

En mycket enkel utvärdering av samsynsdagen 
visade att de 18 deltagarna tyckte tiden 
för diskussion var lagom lång, att deras 
förväntningar på samsynsdagen uppfylldes 
(enligt utskickat material/program) och att 
samsynsdagar är ett bra och effektivt sätt att 
träffas på.

4.4 Nätverket

Projektarbetsgruppen har sammanställt en e-postlista med de inspektörer som jobbar med dricksvatten 
i Skåne. Miljösamverkan Skåne kommer att uppdatera listan en gång per år. Syftet med nätverket är att 
underlätta för inspektörerna i Skåne att kunna kontakta varandra. Detta är tänkt att leda till mer likvärdig 
bedömning av tillsynen av dricksvattenanläggningar och möjlighet att lyfta upp frågeställningar som 
uppkommer vid kontrollerna i ett större sammanhang inom Skåne.

Foto Elin Ulander
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4.5 Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar

Guiden reviderades efter de kommentarer som inkommit i svarsenkäten. Ändringarna markeras med 
lodräta streck i vänsterkanten i dokumentet. Ändringar gjordes under rubrikerna myndighetsdokument, 
provtagning, råvatten – ytvatten och råvatten – grundvatten. 

4.6. Utvärdering av hela projektet

Endast sex kommuner svarade på utvärderingen av hela projektet, trots att en påminnelse skickades ut. 
Utvärderingen gjordes anonymt, vilket gjorde att projektarbetsgruppen inte vet vilka kommuner som har 
svarat.

Vad tycker du om projektet i sin helhet?

Har du i kontrollen använt fler delar i Guiden än 
myndighetsdokument och råvatten?
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Vad tycker du om användarvänligheten av guiden?

5. Diskussion
Projektarbetsgruppens mål att 21 av 27 miljöförvaltningar/miljöförbund skulle delta i kontrollprojektet 
uppnåddes inte, då endast 11 miljöförvaltningar/miljöförbund deltog. 

Projektarbetsgruppen valde att göra en snäv avgränsning i projektet och fokuserade endast på 
kontrollområdena råvatten och myndighetsdokument, då principen för sättet att utföra kontrollerna är 
detsamma beträffande hela guiden. Projektarbetsgruppens tanke var att det skulle vara till större fördel 
att fler kommuner och inspektörer prövade kontrollmodellen än att färre antal inspektörer prövade större 
del av guiden. Antal anläggningar att återrapportera avgränsades till 1–5 stycken. Detta bestämdes för 
att projektarbetsgruppen bestod av få antal medlemmar och det fanns en farhåga inom gruppen för att 
inte ha kapacitet att hantera återrapporterade uppgifter, samt att det inte skulle bli för stor press på de 
inspektörer som deltog i projektet. Syftet med projektet var inte heller i första hand att kontrollera statusen 
på dricksvattenanläggningarna utan att miljöförvaltningarna/miljöförbunden skulle använda sig av guiden 
och pröva kontrollmodellen. 

Inrapporteringen från miljöförvaltningarna som gällde utvärderingen av hela projektet var mycket 
låg, endast sex kommuner svarade, trots att en påminnelse skickades ut. Projektarbetsgruppen gjorde 
bedömningen att det var för låg svarsfrekvens för att kunna dra några välgrundade slutsatser. Vid planering 
av projektet tyckte projektarbetsgruppen att det var bra att göra utvärderingen anonym, i efterhand kan 
vi konstatera att det hade varit bättre i det här fallet att veta vilka som rapporterat och att direkt kunna 
kontakta de som inte svarat. Det resultat som ändå rapporterades visade att deltagarna tyckte projektet i 
sin helhet var bra (betyg 4 – 5) och att användarvänligheten var hög (betyg 3–5).

Den arrangerade samsynsdagen upplevdes som väldigt positiv! Deltagande inspektörer kom väl förberedda 
och hade med sig material att diskutera. Det var bra att ha en extern föreläsare, framför allt fick deltagarna 
mycket information och möjlighet att ställa frågor. 

Projektarbetsgruppen har upplevt arbetet med projektet som positivt och lärorikt Varje projektarbetsgrupps 
deltagare har lagt cirka 40 timmar på projektet. 

Överlag kan vi se att de allmänna dricksvattenanläggningarna har mindre antal avvikelser, vilket troligen 
beror på att kunskapsnivån är högre vid dessa anläggningar och att anläggningarna även tidigare har 
kontrollerats. 
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6. Förslag till fortsatt arbete
Guiden skulle kunna kompletteras med frågor om vattenskyddsområde, med syftet att väcka tankar hos 
dricksvattenproducenterna och få dem att inse vikten av att söka om inrättande av vattenskyddsområde, 
samt information om Allmänna råd om vattenskyddsområde (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken) 
Projektarbetsgruppen har diskuterat att en liknande modell i Powerpoint med frågor skulle kunna arbetas 
fram och användas vid tillsyn enligt miljöbalken. Det är viktigt att redan då projektarbetsgruppen bildas 
bestämma inriktning på projektet så att den kompetens som behövs finns inom gruppen, då många 
inspektörer jobbar antingen med livsmedelslagstiftningen eller miljöbalken. 

2018 kommer livsmedelslagstiftningen att ändras och lagstiftningsområden att införas. ”Guide till kontroll 
av dricksvattenanläggningar” behöver då uppdateras. Projektarbetsgruppen har gjort bedömningen att det 
skulle vara relativt lätt att göra ändringarna. 

Vid samsynsdagen framkom att inspektörerna efterfrågar mer kunskap om tekniken på 
dricksvattenanläggningarna. Dessutom efterfrågas mer kunskap om mindre vattenverk, och att det skulle 
vara intressant att göra studiebesök. 

Bilagor
Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar - reviderad 2017

Sändlista för rapporten
Livsmedelsverket  livsmedelsverket@slv.se
Michael Öhlund SKL michael.ohlund@skl.se

Foto Elin Ulander





I Miljösamverkan Skånes ”Kontrollprojekt dricksvatten 2017” har modellen 
”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar” som togs fram i projektform 
2014 – 2015 prövats, utvärderats och reviderats. Fokus för kontrollprojektet har 
avgränsats till områdena ”råvatten” och ”myndighetsdokument”.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, 
Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och miljömedicin, 
Region Skåne. En huvuduppgift är att effektivisera och utveckla tillsynen inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Södergatan 5, Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner


