
Exempel på egenkontroll för dricksvatten 

Egenkontroll för dricksvatten på restaurang ”Egna brunnen”. 

2010-02-16 

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 

Fastställt den: 2010-02-20 



Allmänna uppgifter 
Verksamhetens namn:  Restaurangen Egna Brunnen 
Typ av verksamhet: Restaurang 
Fastighet:  Vattnet 1 
Kontaktperson: Egon Brunnström (ansvarig person vid fel på vattnet) 
Telefonnummer 0000-000 00, 070- 000 00 00 
Faxnummer, e-postadress: 0000-000 00, xxxxx@xxx, 
Adress:  Gatan X, postnummer, ort 
Tillsynsmyndighet: Nämnden för myndighetsutövning, Alvesta kommun 
Underskrift:  ………………………………. 

Tekniska uppgifter 
Verksamhetsbeskrivning 
Restaurang i lantlig miljö som tillagar olika slags livsmedel. 

Beskrivning av vattentäkten  
Grävd brunn som är ca 5 meter djup. Brunnen är fodrad med betong. 
Betongringarnas höjd över marken är minst 20 cm. Omgivningen är fri från 
gödselhantering. Marken runt brunnen sluttar utåt så att regnvatten inte tränger in i 
brunnen. Den betjänar 5 personer vid fastigheten Vattnet 1. Ledningsnätet finns på 
en ritning. 



Skötseluppgifter 
Tillsyn och distribution  Följande filter finns installerade; kolfilter, nitratfilter och UV-

ljus. De sköts om kontinuerligt. Filtren rengörs och fylls på 
efter tillverkarens rekommendationer. Rengöring av UV-
lampans skyddsglas sker 2 gånger/år. Hydroforen rengörs 
en gång per år. Vattnet pumpas upp med hjälp av en 
djupvattenpump. Krysslista för när man gjort åtgärder finns 
under rubriken dokumentation. 

Riskbedömning Vid snabba vattenflödet kan den mikrobiologiska kvaliteten 
försämras och ge bakterier i vattnet. Provtagning sker en 
gång på hösten då vi har sämst kvalitet på vattnet. När 
saltningen kommer igång på vintern kan detta ge påverkan 
på vattnet. Kända risker avhjälps med filter som sköts om. 
Provtagningen är planerad så att vattnet provtas när det 
antas ha sämst kvalitet. 

Vattenprovtagning Provtagningen görs av Egon Brunnström och vi anlitar 
Labbet Vatten & Livs för analysen. 

Provtagningspunkter Provtagningspunkten är kranen i köket. Eftersom ledningen 
mellan vattenfiltren och kranen är kort bedöms inte vattnets 
kvalitet påverkas och därmed behöver inget prov tas direkt 
efter reningsfiltren.  

Provtagningsfrekvens Två mikrobiologiska och ett kemiskt normalprov per år och 
ett utvidgat kemiskt prov vart tredje år. 

Omfattning Proven ska analyseras enligt SLVFS 2001:30 bilaga 3; 
mikrobiologisk normal kontroll, kemisk normal kontroll och 
utvidgad kontroll. 

Laboratorium Labbet Vatten & Livs 
 Analysvägen 1 
 000 00 Storstaden 
 Telefonnummer: 000-000 000  
 Kontaktperson: Anna på labbet 

Informationsutbyte  Analysresultaten ska skickas till Egon Brunnström. 
 Om ett prov bedöms som otjänligt ska labbet kontakta Egon 

på tfn 000-000 00. 

Krav på egenkontrollen  Egenkontrollen ska revideras 1 gång/år. Vid justering av 
provtagningspunkt och provtagningsfrekvens ska detta 
anmälas till livsmedelsinspektören för att ett nytt beslut ska 
kunna fattas. 

Restaurangen Egna Brunnen 

................................................................... 
Verksamhetsansvariges underskrift 



Egenkontroll dokumentation 
Dokumentationen görs i en tabell per år. Tabellerna samlas sedan i pärmen med 
analysresultaten under flik 3. 
Underhåll av filter m.m. görs regelbundet. I tabellen skrivs upp vad som är gjort och 
när det är gjort. 
I kolumnen Provtagning skrivs om det är kemiskt eller mikrobiologiskt prov. Kemiskt 
normalprov förkortas kem. Mikrobiologiskt normalprov förkortas mikro. Det utökade 
provet förkortas utö.kem. 
Om det händer något oförutsett med vattnet skrivs avvikelsen och åtgärden upp i 
kolumn tre och fyra. 

Tabell 2010 
Datum 
2010 

Underhåll Provtagning Avvikelser Åtgärder 

4 jan   Avbrott på ledning pga 
frost 

Ny ledning 
beställd 

15 jan Sandfilter    

15 feb  Kem    

15 feb  Mikro   

24 mars Ny UV-
lampa    

25 mars   Konstig smak- 
snösmältning  tar kemprov 

25 mars  Extra 
Kemprov  nitrit Kolla nitritfilter 

8 aug  kem   

8 aug  mikro Odlingsbara mikroorg. Bytt filter, nytt 
prov 

12 aug  mikro   

     

     



Sammanfattning av analysresultat 
Analysresultaten samlar vi i en pärm på kontoret. 
TJÄ= Tjänligt 
TJÄMA= Tjänligt med anmärkning 
OTJÄ= Otjänligt 
Om någon parameter är tjänlig med anmärkning kontrollerar vi att allt är som det 
ska med brunnen. 
Vid otjänligt prov kan vi inte använda vattnet till dricksvatten eller matlagning. Akut 
åtgärd krävs! 

Datum Mikro Kemiskt Utvidgat Resultat Åtgärder 

2010-02-15 X   TJÄ  

2010-03-24  X  TJÄMA pga. nitrit Kollat nitritfilter

2010-08-15 X   TJÄMA pga. antal 
mikroorganismer 

Fyllt på 
sandfilter 

2010-08-15  X  TJÄ  

2011-02-15 X   TJÄ  

2011-02-15  X  TJÄMA p.g.a. nitrit. Nitritfilter 
behövde bytas
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