Små vattenverk i Nyköping

Små vattenverk
Under 10 kubikmeter per dygn/ 50 personer
Behöver inte vara registrerade om de inte…
Försörjer offentliga lokaler eller kommersiell
verksamhet
Vad är det?
Offentlig lokal, församlingshem eller andra
samlingslokaler

Kommersiell verksamhet
I Nyköping har vi tolkat att kommersiell verksamhet är
• Restaurang- och caféverksamhet
• Livsmedelsproduktion som till exempel saft,
marmelad eller rökning om produkterna först ligger i
saltlake
• Uthyrning av tre eller flera hushåll för permanent
boende eller
• Fritidsboende där det samtidigt går att ta emot fler
än 8 gäster
Alltså ganska likt vad som står i vägledningen för
dricksvatten

Det här med uthyrning
I Nyköpings kommun finns en hel del slott, herrgårdar
och andra stora gårdar med många hus, torp och
stugor.
De flesta hyr ut till både permanent- och fritidsboende.
Dricksvatten, det är det i de flesta bostäder.
Men vilken kvalité är det på vattnet? Är det någonsin
provtaget? Är det så att det ser ut i Nyköpings
kommun som i resten av landet?

Dricksvattenkvalité på enskilda
vattentäkter
• Enbart cirka 20 procent av alla prover från enskilda
vattentäkter var tjänliga
• Lika stor andel var otjänliga
(Dricksvatten från enskilda vattentäkter. Ett nationellt
tillsynsprojekt 2007. Socialstyrelsen 2008).
Om det är så här i Nyköping har kontrollmyndigheten
att stort ansvar för att se till att den del av
befolkningen som hyr bostäder på landsbygden får ett
dricksvatten som är hälsosamt och rent.

Kontrolluppdraget
Stora delar av miljönämnden tror att det är i Nyköping
som i resten av landet.
Det tror vi på Livsmedelsenheten också.
Därför har vi lagt ned ett ganska stort arbete för att
kunna registrera och kontrollera små vattenverk som
försörjer bostäder på landet med dricksvatten.
Nu ska ni få höra hur vi gjort/gör.
Det är inte det bästa sättet. Kanske inte ens juridiskt
riktigt men ändå, ett sätt.

Befintliga livsmedelsverksamheter och
vattensamfälligheter
Det första och enklaste var att uppdatera
registreringar och registren för de anläggningar som
redan fanns.
Registreringarna var inte helt i fas med lagstiftningen
och det fanns en del gamla överenskommelser om att
miljönämnden skulle ombesörja och betala
provtagningen.
Överenskommelserna sas upp och anläggningarna
fick nya registreringar.

Gårdar och andra verksamheter som redan
fanns i registren
• Utdrag ur vårat register med jordbruksföretag.
• Tillsammans med inspektörerna som kontrollerar
jordbruken undersökte vi vilka fastigheter det kunde
förekomma uthyrning på.
• En praktikant ringde runt och pratade med
företagen och informerade om registrering av
vattenverk.
• Utskick till de som vi trodde skulle vara
registrerade.
• Ingen registrering, eller svar om att de inte skulle
vara registrerade, kom in - påminnelse.

Föreläggande
Fortfarande ingen registrering eller svar –
föreläggande att registrera.
Nästan alla lämnade in registrering eller svarade.
Några avskrevs.
Några överklagade, och lämnade in uppgifter till
Länsstyrelsen som visade att de inte skulle vara
registrerade. Länsstyrelsen upphävde beslutet
eftersom de inte skulle vara registrerade.
Sedan tidigare hade en överklagat registreringen.
Länsstyrelsen avslog överklagandet. Avslaget
överklagades till förvaltningsrätten och även de avslog
överklagandet.

Föreläggande med vite
Några kvar som inte registrerat eller svarat –
föreläggande med vite – Överklagades till
länsstyrelsen.
Beslutet drogs tillbaka – de faktiska förhållandena var
inte tillräckligt utredda.
Nytt föreläggande med vite med stöd av miljöbalken –
lämna in korrekta uppgifter angående vattenverk och
antalet bostäder anslutna till respektive vattenverk.
Uppgifterna är inlämnade men de behöver
sammanfogas. Arbete är inte klart än.
Sedan väntar de som vi inte har i register…

Parallella aktiviteter
Samtidigt med arbetet med registreringar
• Vattenforum
• Särskilda informationsträffar
• Kontroll på de anläggningar som är registrerade

Vattenforum
• Inbjudan från Näringslivsenheten
– Alla som har registrerad anläggning bjöds in till
kommunala vattenverket, studiebesök på verket
– Livsmedelsinspektör informerade om lagstiftningen, beslut,
kontrollprogram och HACCP
– Kommunens lab. informerade om analyser,
vad som kan vara problem, och vad man kan göra åt
problemen

Särskilda informationsmöten
Träffar med politiker, LRF, företagarföreningar och
stora markägare
• Varför är det viktigt att undersöka vattnet.
• Verksamhetsutövarens ansvar att göra vad som
förväntas för att tillhandahålla ett hälsosamt och
rent vatten.
• Kontrollmyndighetens uppdrag att kontrollera att
verksamhetsutövaren gör vad som förväntas för att
tillhandahålla ett hälsosamt och rent vatten.

Kontroll av registrerade anläggningar
• Första kontroll, focus på
–
–
–
–
–
–

anläggningens utformning, underhåll och skötsel
råvatten
HACCP, om det är nödvändigt
program för regelbundna undersökningar
kunskap
Information till konsumenterna och kontrollmyndigheten

• Beslut om riskklassning
• Beslut om fastställande av program för regelbundna
undersökningar

Registrering och första kontroll
1) Registrering och beslut om
avgift för registrering

Blankett för
registrering

Mall: Livs vatten
registrering.doc

Blankett för
riskklassificering

Mall: Livs vatten brev 1a
kntrl.doc

Rutin för registrering av
livsmedelsföretag

2) Kontakt ang. revision och
riskklassificering, skicka
ut brev om kontroll samt
blankett för
riskklassificering

3) Revision
Rutin första kontroll

Mall: Livs vatten 1a kntr A.doc
Livs vatten 1a kntr B.doc

Riskklassificering och beslut om
provtagningsprogram
4) Beslut om Riskklassificering
och årlig avgift
Rutin för riskklassificering och
årlig kontrollavgift,
dricksvatten

5) Beslut om program för
regelbundna
undersökningar

Blankett för
kommunicering
av
riskklassificering

Mall: Livs vatten rkl komm
2013.doc
Livs vatten rkl besl
2013.DOC

Blankett förslag till
provtagningsplan
lämnas in av
företaget

Mall: Livs vatten
fastställande.docx

Rutin för fastställande av
regelbundna
undersökningar

6) Kontroller

Mall: Livs vatten kntrl år 2
A.doc

Rutin för livsmedelskontroll

Livs vatten 1a kntrl år 2 B.doc
Rutin för livsmedelskontroll
dricksvatten

Fortsatta kontroller
• Delat upp kontrollområdena på tre
kontrollomgångar
• Analyser återkommande varje gång
• När det borde finnas utvidgade undersökningar –
information om att det är möjligt att efter beslut från
kontrollmyndigheten undanta parametrar

Erfarenhetsklassning och extrakontroll

7) Erfarenhetsklassning

Mall: Livs vatten erfkl besl
A.doc

Rutin erfarenhetsklassning
dricksvatten

Mall: Livs vatten föreläg
utreda.doc

Extra kontroll

Kokningsrekommendation på
uppmaning från
smittskyddsläkaren
Beslut enligt
hälsoskyddsförordningen, miljöbalken

