Livsmedel

Påminnelse om
dricksvattenprovtagning
Vi vill påminna om att det börjar bli dags att
beställa/hämta flaskor till vårens provtagning av
dricksvatten.
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Provinlämning

Provtagningsprogram
Provtagning ska ske enligt ett fastställt
provtagningsprogram. Är ni osäkra på hur ert
provtagningsprogram ser ut så kan ni kontakta oss.

När ska provet tas?

Prov kan lämnas in i Norrtälje, Täby eller Vaxholm
oavsett i vilken kommun din verksamhet ligger. Provet
ska tas samma dag som det lämnas in.

För säsongsverksamheter ska första provet tas innan
verksamheten startar. Det är dock viktigt att vattnet
omsätts innan provtagning. Vi rekommenderar att ni
spolar ur systemet vid några tillfällen innan provet ska
tas.

Norrtälje

Problem med vattenkvaliteten

Inlämning kan ske måndagar kl. 8:00–12:45 (hela året,
ej helgdag) och under maj-augusti även på torsdagar kl.
8:00–12:45.

När det finns krav på dricksvatten i en verksamhet ska
vattenkvaliteten bedömas som tjänlig enligt SLVFS
2001:30. Om dricksvattenkvaliteten bedöms som
otjänlig eller tjänlig med anmärkning ska ni omedelbart
utreda orsaken, samt påbörja åtgärder som leder till att
dricksvattnet blir tjänligt.

Provflaskor beställs av SYNLAB på www.alcontrol.se, där
finns även prisuppgifter. Fyllda provflaskor från SYNLAB
kan lämnas på Norrtälje kommunhus, Estunavägen 14.

Ackrediterat laboratorium
Täby
Inlämning helgfria måndagar (ej före röd dag) kl. 8:00–
13:00 hela året, under perioden maj-augusti även på
helgfria torsdagar (ej före röd dag).
Flaskor och orderblanketter från ALS finns att hämta
under kontorstid. Inlämning och uthämtning av flaskor
sker på miljökontoret på Kemistvägen 8.

Vattenproverna ska skickas in för analys till valfritt
ackrediterat laboratorium. Bedömningen ska ske enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS
2001:30). Täby och Vaxholm har upphandlat bra priser
på laboratorietjänster inom dricksvattenområdet från
ALS. I Norrtälje erbjuder SYNLAB hämtning av
vattenprover. Det finns även andra laboratorium på
marknaden. Anlitar ni andra laboratorium får ni själva
stå för transporten till labbet.

Vaxholm
Inlämning kl. 8:00–13:00 helgfri måndag (ej före röd
dag) under perioden maj – augusti. Övriga tider på året
endast följande datum: 3/9, 1/10, 29/10, 26/11, 3/12.
Flaskor och orderblanketter från ALS måste beställas från
miljökontoret. De kan sedan hämtas ut under kontorstid
(lunchstängt 11:45–12:30) i receptionen, Vaxholms
kommunhus, Eriksövägen 27B. Under perioden 15 maj till
15 augusti stänger receptionen kl. 15:00.

Passar inte dagarna?
ALS har möjlighet att skicka provtagningsflaskor till dig.
Det går bra att lämna in direkt på ALS i Danderyd. Mer
information finns på www.alsglobal.se. Frågor kan ställas
på info.ta@alsglobal.com eller 08-572 75 200.

Allmänna krav på dricksvattenanläggningar
I alla dricksvattenanläggningar ska det finnas en
beskrivning av vattenverket och en driftinstruktion. Det
ska finnas rutiner (egenkontroll) för anläggningen.

Mer information
Behöver du hjälp med att beställa rätt
provtagningspaket eller har andra frågor så är du
välkommen att kontakta oss. Vi har även information,
prisuppgifter samt länkar på vår hemsida:
www.srmh.se och på www.norrtalje.se.
Kontaktuppgifter:
E-post: miljokontoret@srmh.se
Lisa Andersson, 08-578 663 23
Emelie Hedlin, 08-578 663 05
Malin Eriksson, 08-578 663 21
Niclas Ekstrand, 08-578 663 20
Jenny Edlund, 08-578 663 18
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