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1. Administrativa uppgifter
Verksamhetsnamn Organisationsnummer 

Typ av verksamhet Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson 

Telefon/mobil E-post

Adress Postnummer Ort 

Kontrollmyndighet 
Växjö kommun, miljö- och byggnämnden 

Namnförtydligande 

Underskrift 

1 (6) 
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2. Verksamhetsbeskrivning
En kortfattad beskrivning av verksamheten. Om verksamheten är en säsongsverksamhet, 

beskriv när och hur länge den bedrivs. 

3. Beskrivning av vattentäkten och vattenverket
Beskriv brunnen och eventuell kringutrustning. Ange om brunnen är grävd eller borrad, 

brunnens djup, eventuella reningssteg, såsom filter med mera.  

Ange vilken sorts filtermassa som i så fall används. 

Ange hur många personer som vattentäkten försörjer och/eller hur mycket vatten som 

produceras per dygn.   



Program för regelbundna undersökningar och 
 dokumentation av egenkontroll för dricksvattnet 

3 (6) 

4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten och vattenverket
Beskriv den löpande och regelbundna tillsynen. Ange exempelvis byte av filter, underhåll 

av hydrofor. Observera: Denna tillsyn ska regelbundet dokumenteras skriftligt och 

dokumentet ska finnas lätt tillgängligt för verksamhetsutövaren samt 

tillsynsmyndigheten. 

5. Provtagning av dricksvatten
5.1  Provtagningspunkter 

Beskriv var provtagningspunkten/-punkterna är belägna. Till exempel tappkran i kök i 

byggnad X. 
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5.2  Provtagningsfrekvens 
5.2.1 Provgrupp A 

Ange hur många gånger per år den mindre undersökningen ska utföras. 

1 gång per år* 2 gånger per år** 

5.2.2 Provgrupp B 

Ange hur ofta den större undersökningen ska utföras.

1 gång vart sjätte år* 1 gång vart annat år** 

*Provtagningsfrekvens vid producerad/distribuerad volym dricksvatten < 10 m³ per
dygn, enligt Livsmedelsverks föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.
**Provtagningsfrekvens vid producerad/distribuerad volym dricksvatten > 10 - 100 m³
per dygn, enligt Livsmedelsverks föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.
Vid problem med vattenkvaliteten kan mer omfattande provtagning behövas.

5.3  Analyser 
5.3.1 Provgrupp A 

Mikrobiologisk: E.coli, Intestinala enterokocker, koliforma bakterier, långsamväxande 

bakterier, odlingsbara mikroorganismer vid 22°C. 

Kemisk: Nitrit*, Aluminium**, Ammonium*, Färg, Järn**, konduktivitet, Lukt, Mangan, 

pH, Turbiditet.

* Parametern måste endast ingå i provgrupp A om kloramin används i beredningen.
** Parametern måste endast ingå i provgrupp A om parametern används i beredningen.

5.3.2 Provgrupp B 

Mikrobiologisk: E.coli, Intestinala enterokocker, Clostridium perfringens*, Mikrocystin-

LR*, Koliforma bakterier, Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 

22°C, Mikrosvamp, Aktinomyceeter. 

Kemisk: Akrylamid, Antimon, Arsenik, Bekämpningsmedel (aldrin, dieldrin, heptaklor 

och heptaklorepoxid), Bekämpningsmedel enskilda, Bekämpningsmedel totalhalt, 

Bensen, Bens(a)pyren, Bisfenol A, Bly, Bor, Bromat, Cyanid, 1,2-dikloretan, 

Epiklorhydrin, Fluorid, HAA, Indikativ dos**, Kadmium, Klorat***, Klorit***, Koppar, 

Krom, Kvicksilver, Nickel, Nitrat, Nitrit, PFAS 4 och PFAS 21****, PAH, Radon (enbart 

grundvatten), Selen, Tetrakloreten och Trikloreten, THM-totalt, Uran (enbart 

grundvatten), Vinylklorid, Aluminium, Ammonium, Färg, Järn, Kalcium, Klorid, 

Konduktivitet, Lukt, Magnesium, Mangan, Natrium, Oxiderbarhet, pH, Sulfat, Total 

alfaaktivitet (enbart grundvatten), Total betaaktivitet (enbart grundvatten), Turbiditet.

*Parametern ska undersökas om råvattnet kommer från, eller påverkas av, ytvatten
eller om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt att göra detta.
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**Parametern behöver endast undersökas under de förutsättningar som anges i bilaga 3, 
avsnitt D.  
***Parametern behöver endast undersökas när en desinfektionsmetod som genererar 
klorat/klorit, särskilt klordioxid, används för desinfektion av dricksvattnet. 
****Parametern ska undersökas om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt att 
göra detta.  

Observera att vid problem med vattenkvaliteten eller om det i faroanalysen 

framkommer något som behöver kontrolleras kan även analys av andra ämnen eller 

organismer behövas. 

6. Informationsutbyte
6.1 Information till konsumenterna 
Enligt dricksvattenföreskrifterna ska den som producerar dricksvatten hålla tillräckliga 

och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna.  

Ange hur konsumenterna får information om dricksvattnets kvalitet samt hur 

konsumenterna informeras om dricksvattnet är otjänligt. 

6.2 Information till kontrollmyndigheten 
Kontrollmyndigheten ska få ta del av alla analysresultat. Detta genom att kopior på 

analysprotokoll skickas till kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska dessutom 

omedelbart informeras om ett prov bedöms som otjänligt ur mikrobiologiskt och/eller 

kemiskt avseende. 

6.3 Kontaktuppgifter 

Det laboratorium som nyttjas ska informeras om vilka de ska kontakta då prov visar på 

otjänligt resultat. Ange vilka personer (samt deras telefonnummer) laboratoriet ska 

kontakta då prov visar på, eller sannolikt kommer att visa på otjänligt resultat ur 

mikrobiologiskt och/eller kemiskt avseende. Ange minst en person som representerar 

verksamheten. Denna information är viktig att vidarebefordra till laboratoriet!  

Kontrollmyndigheten 
Växjö kommun, miljö och byggavdelningen

Telefon 
0470-413 56

Verksamhetsutövaren Telefon 
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7. Krav på revidering av rutiner för egenkontroll
Rutiner för egenkontroll ska regelbundet ses över och vid behov revideras, minst vart 

sjätte år. Exempelvis vid förändringar av verksamheten eller om förutsättningarna för 

vattenkvaliteten förändras. Kontrollmyndigheten ska informeras om förändringar görs 

avseende provtagningspunkt och om vattenkvaliteten eller förutsättningarna för 

vattenkvaliteten försämras. 

Undersökningsprogrammet och eventuell faroanalys ska fastställas av 

kontrollmyndigheten vart sjätte år i separat beslut. 

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och byggnämnden 

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. 
Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar 
däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De 
personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi 
behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan.   

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att 
sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en skyldighet att 
arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.   

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även 
rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära 
information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och byggnämnden. För att utöva dina rättigheter 
och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 
00 eller skicka e-post till mbn@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan 
vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.   

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida 
www.datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat 
dataskyddsförordningen och dina rättigheter. 

mailto:mbn@vaxjo.se
mailto:info@vaxjo.se
file://intra.vaxjo.se/gemensamt/KLF/Kommunikationsenheten/2.%20F%C3%B6rvaltning_bolag/Samh%C3%A4llsbyggnad/Blanketter/Reviderat%202023/www.datainspektionen.se
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