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Fastställande av faroanalys och
undersökningsprogram för regelbundna
undersökningar av dricksvattenkvalitet

Förvaltningens förslag till beslut
Fastställa Hässelby Golf ABs faroanalys, och
undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av
dricksvattenkvalitet för Hässelby Golf ABs dricksvattenanläggning
(bilaga 1 och 2).
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Förvaltningschef

Daniel Persson
Avdelningschef

Sammanfattning
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
(dricksvattenföreskrifterna) kräver att faroanalys och
undersökningsprogram upprättas för kontroll av
dricksvattenkvalitet. Programmet ska fastställas av den ansvariga
kontrollmyndigheten.
Genom en ändring av dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2017:2)
har bland annat undersökningsfrekvensen i 9 § ändrats. Dessutom
ska nu enligt 12 § både faroanalys och undersökningsprogram
fastställas av kontrollmyndigheten.
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Hässelby Golfs AB ansvarar för kontrollen av sin
dricksvattenanläggning. De har tagit fram en faroanalys och ett
förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar
av dricksvattenkvalitet. Undersökningsprogrammet omfattar två
normalprover varje år, ett på våren, som tas inne i köket, och ett på
hösten, som tas från tappkran utanpå huset. Vart tredje år tas även
ett utvidgat prov, tas inne i köket, på sommaren mellan
normalproverna.
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I faroanalysen som tagits fram enligt 2 c §
dricksvattenföreskrifterna identifieras mikrobiologiska, kemiska,
allergena och fysiska hälsofaror i distributionsanläggningen som
ska förebyggas eller reduceras.
Provtagningsparametrarna ska tas och bedömas enligt gällande
dricksvattenföreskriften, SLVFS 2001:30.
Nämndens beslut att fastställa faroanalysen och
undersökningsprogrammet gäller enligt 12 § andra stycket i fem år.
Bakgrund
Enligt 2 c § dricksvattenföreskrifterna ska den som producerar
och/eller distribuerar dricksvatten genomföra en faroanalys. Utifrån
denna ska producenten sedan enligt 9 § upprätta ett förslag till
undersökningsprogram för dricksvattenkvalitén. Förslaget ska ange
provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad
undersökning. Både faroanalysen och undersökningsprogrammet
ska enligt 12 § fastställas av kontrollmyndigheten.
Syftet med faroanalysen är att identifiera risker för att kunna
förebygga eller reducera dem. Faroanalysen ligger även till grund
för provtagningspunkter. Den normala undersökningens syfte är att
ge regelbunden information om dricksvattnets hälsomässiga,
tekniska och estetiska kvalitet. Den ska dessutom ge information
om beredningens effektivitet. Undersökningen omfattar relativt få
parametrar som undersöks med relativt hög frekvens (se bilaga 3 till
dricksvattensföreskrifterna).
Vid den utvidgade undersökningen kontrolleras att samtliga
kvalitetskrav i föreskrifterna är uppfyllda enligt
dricksvattenföreskrifternas bilaga 2.
Ärendet
Miljöförvaltningen har granskat Hässelby Golf ABs faroanalys och
förslag till undersökningsprogram för regelbundna undersökningar
av dricksvattenkvalitén gällande Hässelby Golf ABs
dricksvattenanläggning.
Faroanalys
Faroanalysen (Bilaga 1) innehåller en bedömning av risker och
faror och hur det ska förebyggas och reduceras. Hässelby Golf AB
har identifierat fyra steg i processen där vattnet kan påverkas och
även hur. De har även redogjort för förebyggande åtgärder, kritiska
gränsvärden, kontroll och övervakning och åtgärder om något
händer vid dessa steg. När det gäller åtgärder har de även skrivit
vilken befattning som när ansvarig och att åtgärderna ska
dokumenteras och följas upp.
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Undersökningsprogram
Undersökningsprogrammet innehåller provtagningspunkter samt ett
förslag om att ta ut två prover för normal undersökning per år och
ett prov för utvidgad undersökning vart tredje år. Hässelby Golf AB
förbrukar mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn (Bilaga 2). Antalet
prover motsvarar det antal som anges enligt LIVSFS 2017:2, Bilaga
3, Avsnitt C, Tabell II för dricksvattenanläggningar som har ett
uttag på mindre än 10 m3 per dygn.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholms stads Miljöförvaltning har granskat Hässelby Golf ABs
förslag till faroanalys. Förvaltningen bedömer att Hässelby Golf AB
har identifierat de faror som måste förebyggas, elimineras eller
reduceras till en acceptabel nivå enligt 2 c §
dricksvattenföreskrifterna. Förvaltningen har även granskat
Hässelby Golf ABs förslag till undersökningsprogram baserat på
faroanalysen. Förvaltningen bedömer att föreslagna parametrar,
provtagningspunkter och frekvensen för normal respektive utvidgad
undersökning är tillräckliga enligt kraven i 9 §
dricksvattenföreskrifterna. Förvaltningens förslag till nämnden är
därför att anta och fastställa Hässelby Golf ABs faroanalys och
provtagningsprogram. Beslutet gäller enligt 12 § andra stycket
dricksvattenföreskrifterna i fem år.

Bilagor
Bilaga 1 – Faroanalys
Bilaga 2 – Undersökningsprogram för regelbundna undersökningar
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