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Exempel på

Egenkontrollprogram för dricksvattenanläggning
Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

1. Allmänna uppgifter
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon

Verksamhetens startdatum

E-post

2. Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamheten kortfattat. Om verksamheten är en säsongsverksamhet, beskriv när och hur länge den bedrivs.

3. Beskrivning av vattentäkten
Beskriv brunnen och eventuell kringutrustning. Ange om brunnen är grävd eller borrad, brunnens djup, eventuella
reningssteg, såsom filter m.m. och vilken sorts filtermassa som du i så fall använder. Ange hur många personer som
vattentäkten försörjer och/eller hur mycket vatten som produceras per dygn.

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
341 83 Ljungby
Olofsgatan 9
E-POST
miljo.byggnamnden@ljungby.se

TELEFON
0372-78 90 00
TELEFAX
0372-78 91 42

ORG NR
212000-0670
WEBBPLATS
www.ljungby.se

BANKGIRO
156-0879
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4. Tillsyn av skötsel av vattentäkten
Beskriv den löpande och regelbundna tillsynen. Ange exempelvis byte av filter, underhåll av hydrofor m.m.
OBS: Denna tillsyn skall du som verksamhetsutövare dokumentera skriftligt regelbundet och dokumentet skall finnas lätt
tillgängligt både för dig och tillsynsmyndigheten.

5. Riskbedömning
Brunnens omgivning
Vad finns det för eventuella föroreningskällor i tillrinningsområdet till brunnen som till exempel avlopp, gödselhantering,
industri, vattendrag?

Brunnens konstruktion
Är brunnen grävd eller borrad? Är rörgenomföringar täta? Är locket tätt? Är foderröret tätat mot berggrunden? Kan
ytvatten komma in i brunnen?

Säsongsvariationer
Varierar dricksvattnets lukt, färg, smak? Försämras kvaliteten efter kraftig nederbörd? Är brunnen ytvattenpåverkad?

Hur förebygger du och åtgärdar faror enligt ovan?

Beskriv rutiner vid misstanke om försämrad vattenkvalitet (lukt, smak, grumlighet, provsvar).
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6. Vattenprovtagning
Beskriv hur, var och när du tar proverna samt hur de förvaras och skickas.

7. Krav på revidering av rutiner för egenkontroll
Du skall regelbundet se över rutiner för egenkontroll, minst en gång per år och revidera den efter behov. Du ska alltid informera
kontrollmyndigheten om du gör förändringar för provtagningspunkt eller om vattenkvaliteten eller förutsättningarna för
vattenkvaliteten försämras.

8. Datum och underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Kontaktuppgifter
kontrollmyndigheten:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
Tel: 0372-78 90 00
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Namnförtydligande

