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FJÄLL 2:57 

Föreläggande om åtgärder 

Anläggningens namn:  Fjällboholmars Samfällighetsförening 

Besöksadress:   Centrumanläggningen, Norrtälje kommun 

Företagsnamn:   Fjällboholmars Samfällighetsförening 

Organisationsnummer:  16716418-4306 

Beslut 

Bygg – och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutar att förelägga 
ovanstående förening att snarast, dock senast den 30 november 2018, 
åtgärda konstaterade avvikelser. 

Om detta föreläggande inte följs kan beslut om vitesföreläggande eller förbud 
utfärdas. Dessutom kan riskklassning och årlig kontrollavgift påverkas. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga.  

 

Avvikelser från livsmedelslagstiftningen 

1.   Allmänna hygienregler 
Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en 
distributionsanläggning ska, när det är nödvändigt för att upprätthålla 
en tillfredsställande hygien. 

Lagstöd: 2b § SLVFS 2001:30 

 

    Bakgrund 

Skadedjursskydd saknas på luftningsrör och ventilationsrör vid 
lågreservoarer, pumprummet i centrumanläggningen och vid borrhålet för 
mätning av grundvattnet.    

 

Säkrare lock saknas för borrhålet för mätning av grundvattnet, vilket kan leda 
till att skadedjur och föroreningar kommer in och kan kontaminera 
dricksvattentäkten.  
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    Åtgärd 
Sänd in bilder till livsmedelskontrollen på att luftrör och ventilationsrör 
vid lågreservoarer, pumprummet i centrumanläggningen och vid 
borrhålet för mätning av grundvattnet blir skadedjursäkrade.  
 
Sänd in bilder livsmedelskontrollen på att ett säkrare lock blir installerat 
för borrhålet för mätning av grundvattnet.  

 

2.   Utredning vid problem  

Om det finns avvikelser från de värden som anges i bilaga 2 ska den 
som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en 
distributionsanläggning eller tankar 1.omedelbart utreda orsaken till 
avvikelsen, samt 2.bedöma om avvikelsen innebär en risk för 
människors hälsa 

      Lagstöd: 15 § SLVFS 2001:30 

 

    Bakgrund 

Vid kontrollen av verksamheten uppvisades analysprotokoll med resultatet 
tjänligt med anmärkningar för några parametrar som överskrider gränsvärden 
enligt SLVFS 2001:30. Verksamheten har inte gjort några utredningar till 
varför gränsvärdena har överskridits 

     

    Åtgärd 
Verksamheten ska utreda orsaker till analysprovsvar med tjänligt med 
anmärkning under 2018 och sända in en utredning till 
livsmedelskontrollen. Utredningen ska innehålla utredningar mot 
parametrar som överskrider gränsvärden i SLVFS 2001:30.   

3.   Övrigt 
Vid vattenverk ska det finnas 
1. utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och 
desinfektion, 
2. larm som utlöses vid förhöjd turbiditet, om vattenverket använder 
ytvatten som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet, 
3. en beskrivning av vattenverket, 
4. en driftsinstruktion, och 
5. en person tillgänglig som är driftsansvarig. (LIVSFS 2017:2) 

Lagstöd: 4, 5, § SLVFS 2001:30 

 

    Bakgrund:  

Verksamheten saknade komplett dokumentation gällande; driftsinstruktion, 
provtagningsrutiner samt flödesscheman för vattenverket. 

 

    Åtgärd 

Komplettera och skicka in kopior till livsmedelskontrollen med kompletterande 
dokumentation gällande; driftsinstruktioner, provtagningsrutiner samt 
flödesscheman för vattenverket. 
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Motivering till beslut 

Vid kontroll den 27 september 2018 konstaterades avvikelser enligt 
lagstiftningen. Avvikelserna kan medföra risk för människors hälsa, vilket 
innebär att ett föreläggande bedöms vara nödvändigt.  

Uppföljande kontroll kommer att ske efter angivet åtgärdsdatum 
genom krav på redovisning av dokumentation.  

Avgift 

Avvikelser har konstaterats och uppföljande kontroll krävs. Därför kommer 
avgift för extra offentlig kontroll att debiteras företaget, enligt artikel 28 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Beslut om avgift 
fattas separat. 

Kommunicering 

Åtgärder som ska vidtas har diskuterats med Anne-Cathrine Chemnitz och 
Tomas Holmquist. 

Lagstöd 

Beslutet meddelas med stöd av artikel 54.2 h i Europaparlamentet och Rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd och 22§ livsmedelslagen 
(2006:804). 

Beslutet är fattat på delegation av Niclas Ekstrand, livsmedelsinspektör. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Bilagor: Kontrollrapport 

 Information om hur du överklagar beslutet 

  

Skickat till: Anne-Cathrine Chemnitz, ankiangstrom@hotmail.com 
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Niclas Ekstrand 
Livsmedelsinspektör 
niclas.ekstrand@srmh.se 
08-57 86 63 20 

Fjällboholmars Samfällighetsförening  
Att: Anne Cathrine Chemnitz 
Båtklubbsgatan  3  
12071 Stockholm 

 

FJÄLL 2:57 

Dricksvattenkontroll 2018 
Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 27 september 2018 en 
föranmäld kontroll av dricksvattenanläggning Fjällboholmars 
Samfällighetsförening. Närvarande vid kontrollen var från föreningen Anne-
Cathrine Chemnitz och Tomas Holmquist samt från kontrollmyndigheten 
Niclas Ekstrand och Jenny Edlund. 

Sammanfattande bedömning 

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns 
avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena. De avvikelser 
som medför störst risk för människors hälsa tas upp i beslut om föreläggande. 
Övriga avvikelser kommer enligt Anne-Cathrine Chemnitz att åtgärdas innan 
nästa ordinarie kontroll.  

 

Kontrollerade områden 

Administrativa uppgifter  

Utan avvikelse  

Allmänna hygienregler 

Avvikelse, se beslut om föreläggande 

Distributionsanläggningar 

Utan avvikelse 

 Kvalitetskrav 

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och 
rent om det, 1. inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant 
LIVSFS 2017:2 antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors 
hälsa, och 2. uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. 
(LIVSFS 2017:2).  
Lagstöd: 7§ SLVFS 2001:30 

 

Avvikelse: Brister i utredningen  

Bakgrund: Verksamheten utreder inte analysprovsvar med tjänligt med 
anmärkning. Detta leder till att dricksvattnet inte uppfyller kvalitetskraven i 
SLVFS 2001:30. 
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Regelbundna undersökningar  

    Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en 
distributionsanläggning eller tankar ska utföra regelbundna undersökningar av 
dricksvattnet i enlighet med det undersökningsprogram som 
kontrollmyndigheten har fastställt för att kontrollera att de värden som anges i 
bilaga 2 iakttas. Undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer än som 
anges i bilaga 2 ska utföras om det finns anledning att misstänka att de kan 
förekomma i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa. 
(LIVSFS 2017:2) Undersökningsprogrammen ska ange de parametrar som ska 
undersökas, provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad 
undersökning enligt vad som anges i bilaga 3, avsnitt A, B, C och D. (LIVSFS 
2017:2) 
Lagstöd: 9-13b § SLVFS 2001:30 

 

Avvikelse: Brister i provtagningen  

Bakgrund: Verksamheten provtar sitt dricksvatten enligt dem fastställa 
provtagningsprogrammet från 2015, men brister i att ta provtagningar spritt 
över året. Verksamheten tar alla provtagningar vid ett och samma tillfälle, vilket 
leder till att kvalitén inte kan säkerhetsställas på dricksvattnet spritt över året.  

Utredning vid problem  

Avvikelse, se beslut om föreläggande 

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter 

Utan avvikelse 

Övrigt 

Avvikelse, se beslut om föreläggande 

Ytterligare information 
Information om HACCP/faroanalys kravet gavs på plats och att 
kontrollmyndigheten avvaktar direktiv från Livsmedelsverket gällande detta. 

 
Offentlig livsmedelskontroll 
Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till 
säkert dricksvatten. 

En kontroll av en dricksvattenanläggning är inte en heltäckande genomgång 
av verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av 
inspektören. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa lagstiftningen 
samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 
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Hur man överklagar 
 

Detta beslut kan överklagas. Överklagande ska vara skriftligt och 
måste ha kommit in inom tre veckor från den dag du har fått 
beslutet. 

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets 
diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är 
felaktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka med de handlingar 
eller annat som du anser stöder din uppfattning. 

Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande. 
Ange också personnummer/organisationsnummer, postadress 
och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud ska denne 
underteckna överklagandet. Du måste då skicka med en fullmakt 
för ombudet. 

Adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län men 
skicka det till: 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
183 80 Täby 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer skicka 
din överklagan och samtliga handlingar i ärendet till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Om du har några frågor kan du vända dig till Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor, vxl 08-578 663 00, besöksadress 
Kemistvägen 8 i Täby. 


