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FJÄLL 2:57 

 

Dricksvattenkontroll 2018  

Anläggningens namn:  Fjällboholmars Samfällighetsförening 

Besöksadress:   , Norrtälje kommun 

Företagsnamn:   Fjällboholmars Samfällighetsförening 

Organisationsnummer:  16716418-4306 

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 18 december 2018 en 
uppföljande kontroll av ovanstående dricksvattenanläggning. Närvarande vid 
kontrollen var från kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand. 

Kontrollen bestod av granskning av inskickade dokument. Dokumentationen 
hade skickats in av Fjällboholms Samfällighetsförening. Granskningen gjordes 
av Niclas Ekstrand. 

Sammanfattande bedömning 
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns några 
avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena.  

Ärendet kommer därför att avslutas. 

 

Kontrollerade områden 

Utredning av problem 

Utan avvikelse 

 Kvalitetskrav 
Analysrapporter som har tjänligt med anmärkning uppfyller inte kvalitetskraven i 
dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).  

Avvikelse: Brister i dricksvattenskvalitén  

Bakgrund: Verksamheten har sänt in den senaste provtagningen från 2018-06-
17. Analysrapporterna visar på tjänligt med anmärkning på vissa parametrar. 
Detta gör att det inte finns några provtagningar/analysprotokoll på att 
dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 
2001:30). 
Lagstöd: 7§ SLVFS 2001:30 
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  Dnr: 2018-2605 

 

Beskrivning av verket 

Utan avvikelse 

Driftinstruktion 

Utan avvikelse 

Driftansvarig 

Utan avvikelse 

Övrigt 

Utan avvikelse 

Ytterligare information 
Föreläggande med Dnr; 2018-2605 är nu uppfyllt.  

 
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. 

Information om avgifter 
Om konstaterade avvikelser kräver en uppföljande kontroll, ska avgift för 
extra offentlig kontroll debiteras företaget, enligt artikel 28 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.  
 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Skickat per e-post till: Anne-Cathrine Chemnitz, ankiangstrom@hotmail.com


