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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 2020/00793  

Föreläggande om åtgärda brister i dricksvattenanläggningen i 
Forshälla vattenverk på fastigheten Buddeberg 2:13. Castor 
KS.2019.4117. 

Sammanfattning 

Den 14 november 2019 utförde enheten för miljötillsyn offentlig och planerad kontroll 

på dricksvattenanläggningen Forshälla vattenverk. Vattenverket förser både skola och 

förskola men också ett flertal boenden och en bondgård med vatten. I samband med 

kontrollen upprättades ett föreläggande på grund av påpekade avvikelser. I beslutet 

framgick det att kommunstyrelsen bedömde att Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska 

avdelningen inte uppfyllde relevanta krav i dricksvattenföreskrifterna och i 

livsmedelslagstiftningen och kunde inte visa att Forshälla vattenverk producerar ett 

säkert dricksvatten. I beslutet framgick det att verksamheten hade blivit ålagd att vidta 

åtgärder som ser till att dricksvattenkvalitén uppfyller de gränsvärden som finns i 

dricksvattenföreskrifterna. Vattenverket hade och har främst problem med att 

parametrarna turbiditet och järn haft återkommande värden som bedömts som tjänligt 

med anmärkning. Verksamheten hade inte undersökt vidare eller utrett orsaken 

tillräckligt, till att parametrarna turbiditet och järn haft förhöjda värden. Åtgärderna 

skulle vara utförda senast den 16 mars 2020. 

  

Vid ett möte med representanter för verksamheten den 17 november 2020 informerades 

enheten för miljötillsyn om att verksamheten hade vidtagit vissa åtgärder för att minska 

turbiditeten. Trots detta har verksamheten inte kunnat visat upp aktuella analysresultat 

att turbiditeten minskat. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen har inte följt det tidigare 

föreläggandet och med anledning av detta föreslår enheten för miljötillsyn att 

kommunstyrelsen fattar ett nytt föreläggande som kopplas med ett löpande vitesbelopp 

på 20 000 kr per månad som föreläggandet inte följs. 

 

Livsmedelsinspektör Johanna Ronnede föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-05 

Föreläggande, daterat 2019-12-02 

Kommunicering, daterad 2020-11-26 

 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska avdelningen, med organisationsnummer 

212000-1397, ska åtgärda brister i dricksvattenanläggningen i Forshälla vattenverk, på 

fastigheten BUDDEBERG 2:13 genom att göra följande: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 1 
 

1. Inkomma med en åtgärdsplan kring hur verksamheten långsiktigt kan tillgodose 

ett hälsosamt och rent dricksvatten. Åtgärdsplanen ska redovisas till 

kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn, innan den 1 mars 2021. 

 

2. Genom återkommande analysresultat visa att dricksvattenkvalitén för 

dricksvattenanläggningen FORSHÄLLAS VATTENVERK, uppfyller tjänliga  

gränsvärden för parametrarna turbiditet och järn. Gränsvärdena finns i bilaga 2 i 

dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Nya analysresultat ska kunna visas 

upp varje ny kalendermånad. 

 

Punkt 2 gäller med ett löpande vite på 20 000 kronor per kalendermånad som punkten 

inte följs, från och med 1 mars till och med 31 december 2021. Beslutet kommer att 

följas upp i samband med inkomna analysresultat en gång per kalendermånad. 

Analysresultatet ska finnas att tillgå i Synlabs digitala plattform för analyser, @mis 

alternativt skickas in digitalt eller i pappersformat till kommunstyrelsen, enheten för 

miljötillsyn. 

 

För att kunna följa föreläggandet har verksamheten möjlighet att provta vattnet flera 

gånger under en månad om det visar att värdena är förhöjda och ligger över 

gränsvärdena som bedöms som tjänligt med anmärkning. Miljötillsyns uppföljning 

kommer utföras en gång i månaden, oavsett resultat, i ett år framåt. För att kunna dra 

slutsatser om åtgärder är tillräckliga krävs analysresultat under en längre period och i 

detta fall har kommunstyrelsen, enheten för miljötillsyn bedömt att ett år kan anses som 

tillräckligt. 

 

Beslutet gäller omedelbart efter det att ni har tagit del av beslutet. Beslutet gäller även 

om ni överklagar det. 
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§ 2 Dnr KS 2021/00015  

Anmälningsärenden till jävsutskottet 2021 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna: 

 

Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden, 2021-01-04 

 

Förteckning över delegationsbeslut byggärenden, 2021-01-04 
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§ 3 Dnr KS 303472  

Ändring av tid för nästkommande sammanträde 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

 

att sammanträdet den 2 februari skjuts fram från kl. 13:00 till kl. 15:30. 

 

 


