
Egenkontroll/provtagning: Enligt livsmedelsverkets föreskrifter måste ett 
egenkontrollprogram avseende provtagning fastställas av miljö- och byggnadsnämnden. 
Nedan kommer ett utdrag avseende provtagningsfrekvens och vilka prover som ska ingå i 
egenkontrollen – SLV FS 2001:30;bilaga 3: 
 
II. Dricksvatten hos användaren (8 § b, c, d) 

 

 
(1)Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. Antalet försörjda personer i ett 
vattenförsörjningsområde kan användas som bas för beräkning av volym distribuerad eller producerad 
dricksvatten. I så fall antas att dricksvattenförbrukningen är 200 l per dygn och person. Ett 
vattenförsörjningsområde är ett geografiskt begränsat område inom vilket dricksvatten kommer från en eller 
flera vattentäkter och inom vilket dricksvattenkvaliteten kan anses vara i stort sett enhetlig.  
(2)Provtagningen ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum. 

 
 
I föreskrifterna går också att läsa vad som ingår i normal kontroll 
respektive utvidgad kontroll. 
http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2013/2001_30_omtryck_
konsoliderad_2013_4_korr_sidfot.pdf 
 
Det finns också en vägledning till dricksvattenföreskrifterna; 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/V%c
3%a4gledning%20dricksvattenf%c3%b6reskrifterna%202006-03-01.pdf 
 

 

Distribuerad eller producerad 
volym dricksvatten per dygn i ett 
vattenförsörjnings-område (m3)1  

Normal undersökning (antal 
prov per år)2  

Utvidgad undersökning (antal 
prov per år)2  

≤ 10  2  1 vart tredje år  
> 10 ≤ 100  4  1 vartannat år  
> 100 ≤ 800  4  1  
> 800 ≤ 1 000  6  1  
> 1 000 ≤ 4 000  4 + (3 per 1000 m3 per dygn och 

del därav beräknat på den totala 
volymen)  

1 + (1 per 3 300 m3 per dygn och 
del därav beräknat på den totala 
volymen)  

> 4 000 ≤ 10 000  1 per 200 m3 per dygn och del 
därav beräknat på den totala 
volymen  

1 + (1 per 3 300 m3 per dygn och 
del därav beräknat på den totala 
volymen)  

> 10 000 ≤ 100 000  1 per 200 m3 per dygn och del 
därav beräknat på den totala 
volymen  

3 + (1 per 10 000 m3 per dygn 
och del därav beräknat på den 
totala volymen)  

> 100 000  1 per 200 m3 per dygn och del 
därav beräknat på den totala 
volymen  

10 + (1 per 25 000 m3 per dygn 
och del därav beräknat på den  
totala volymen)  
 
 


