
Kontroll av dricksvatten 
 
  
Vad är dricksvatten?  
Dricksvatten är allt vatten som är avsett för dryck, matlagning 
och beredning av livsmedel. Det kan vara vatten på en 
restaurang i tätorten eller ett café på landsbygden som har egen 
brunn, vatten från det kommunala vattenverket som distribueras 
till anslutna abonnenter inom orten, vatten på anvisad platts på 
en camping eller i en gästhamn osv.   
  
Här i Sverige är vi bortskämda med att ha bra råvatten och 
därmed kan vi dricka vatten nästan vart som helst. De flesta av 
oss tänker inte på om vattnet i kranen är avsett att dricka, man 
förutsätter helt enkelt att vattnet är okej och att man inte kommer 
att bli sjuk av att dricka det. På ställen där man inte kan 
garantera att vattnet har tillräckligt bra kvalité sätts skyltar upp 
med information om att man inte skall dricka vattnet tex. på 
tågtoaletter.   
  
För att allmänheten skall kunna dricka vatten utan att behöva 
bekymra sig för kvaliteten har Miljökontoret tillsyn över de 
vattenverk som omfattas av dricksvatten föreskriften (SLVFS 
2001:30). Tillsynen sker i form av platsbesök/inspektioner och 
kontroll av dricksvatten kvalitet genom granskning av de 
analyser som verksamhetsutövaren utför.  
  
För vem gäller dricksvatten föreskriften 
(SLVFS 2001:30)?   
Dricksvattenföreskriften (SLVFS 2001:30) gäller för allt 
dricksvatten från vattenverk som försörjer fler än 50 personer 
eller tillhandahåller mer än 10m3 dricksvatten per dygn, oavsett 
om verksamheten är yrkesmässig eller inte. Föreskrifterna gäller 
även ALLA kommersiella och offentliga verksamheter oavsett 
storlek tex. gästhamn, servicehem eller camping. Mindre 
vattenverk tex. privata brunnar eller mindre samfälligheter 
omfattas INTE av föreskriften (SLVFS 2001:30). Läs mer om 
föreskriften på Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se  
  
Vad innebär SLVFS 2001:30?  
Vad innebär dricksvattenföreskriften SLVFS 2001:30?  
Det är den som tillhandahåller eller producerar dricksvatten som 
är ansvarig för att dricksvattnet håller tillräcklig kvalitet. 
Gränsvärden finns angivna i   
  
  
dricksvattenföreskriften (SLVFS 2001:30). Föreskriften fordrar 
att den som tillhandahåller eller producerar dricksvatten ska 
bedriva egenkontroll. Ett egenkontrollprogram ska innehålla en 
provplan (frekvens och omfattning av provtagningen) och den 
provplanen skall fastställas av bygg- och miljönämnden. Ett 
egenkontrollprogram för dricksvatten bör minst innehålla 
följande:  

o Allmänna uppgifter  
o Information om verksamhet och användning  
o Riskbedömning  
o Provplan – var, hur ofta och vilka analyser  
o Rutiner för informationsutbyte (analysresultat, 
klagomål etc.)  
o Rutiner för åtgärder vid ev. kvalitetsförändring  
o Rutiner för kontroll och underhåll (vattentäkt, 
vattenverk, filter, utrustning etc.)  
o Rutiner för dokumentation, översyn och revidering   
 
  
Bygg- och miljönämnden granskar inkommet förslag till 
egenkontrollprogram och om provplanen är rimlig 
(riktlinjer finns i dricksvattenföreskriften SLVFS 
2001:30, vilka baseras på volymen dricksvatten som 
produceras) fastställer bygg- och miljönämnden 
provplanen. De analyser som årligen görs av 
verksamhetsutövaren kontrolleras av miljökontoret och 
om brister finns i efterlevnaden av 
dricksvattenföreskriften (SLVFS 2001:30) förelägger 
miljökontoret om åtgärder.   
  
Privat brunn   
Du som har privat brunn omfattas inte av (SLVFS 
2001:30) utan här tillämpas socialstyrelsens allmänna 
råd om dricksvatten (SOSFS 2003:17). Det är viktigt att 
kontrollera sitt dricksvatten regelbundet för att upptäcka 
eventuella förändringar i bakterieflora eller 
kemisksammansättning. Mer information finns på 
Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se  
  
Du är ALLTID välkommen att kontakta eller besöka 
miljökontoret om du har frågor kring dricksvatten.  
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