Blankett 2
Förslag till undersökningsprogram

Uppgifter om dricksvattenanläggningen
Namn på dricksvattenanläggningen

Företagets/företagarens/organisationens namn

Person/organisationsnummer

Kontaktperson

Mobiltelefon till kontaktperson

Fastighetsbeteckning

Telefon (även riktnummer) kontaktperson

E-post (som läses regelbundet) till kontaktperson

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja

☐ Nej

Provtagning- utgående dricksvatten från vattenverk/brunn
Fyll i er undersökningsfrekvens som ni ska ha enligt dricksvattenföreskrifterna, se tabell 1 i
slutet av blanketten. Frekvensen behöver inte nödvändigtvis vara densamma som ni har
idag.
Antal mikrobiologiska prover per år, normal undersökning

Antal kemiska prover per år, normal undersökning

Fyll i om ni vill ha en ändring (minskning eller ökning) i er undersökningsfrekvens eller om ni vill
ta bort eller lägga till parametrar.
Undersökningsfrekvens och parametrar

☐ Avser ha undersökningsfrekvens enligt tabell 1
☐ Minskning av undersökningsfrekvens, ange omfattning:
☐ Ökning av undersökningsfrekvens, ange omfattning:
☐ Borttagning av parametrar, ange vilka:
☐ Tillägg av parametrar, ange vilka:
☐ Sammanfattning av analysresultat/trendanalys ska bifogas vid önskemål om att minska antalet
parametrar eller undersökningsfrekvens
Beskriv skälen till minskning/ökning av undersökningsfrekvens eller borttagning/tillägg av parametrar:

Utesluten provtagning på utgående vatten

☐ Ingen provtagning på utgående dricksvatten, med motivering:

1 (3)

2 (3)
Provtagning- dricksvatten hos användare
Fyll i er undersökningsfrekvens som ni ska ha enligt dricksvattenföreskrifterna, se tabell 2 i
slutet av blanketten. Frekvensen behöver inte nödvändigtvis vara densamma som ni har
idag.
Antal mikrobiologiska prover per år, normal undersökning

Antal kemiska prover per år, normal undersökning

Hur ofta sker den utvidgade undersökningen? När gjordes undersökningen senast?

Proverna tas på följande platser:

Fyll i om ni vill ha en ändring (minskning eller ökning) i er undersökningsfrekvens eller om ni vill
ta bort eller lägga till parametrar.
Undersökningsfrekvens och parametrar

☐ Avser ha undersökningsfrekvens enligt tabell 2
☐ Minskning av undersökningsfrekvens, ange omfattning:
☐ Ökning av undersökningsfrekvens, ange omfattning:
☐ Borttagning av parametrar, ange vilka:
☐ Tillägg av parametrar, ange vilka:
☐ Sammanfattning av analysresultat/trendanalys ska bifogas vid önskemål om att minska antalet
parametrar eller undersökningsfrekvens
Beskriv skälen till minskning/ökning av undersökningsfrekvens eller borttagning/tillägg av parametrar:

Övriga uppgifter
Fyll i eventuella uppgifter som inte får plats i blankettens övriga fält eller annan information från er

3 (3)
Information
Tabell 1: Undersökningsfrekvens av utgående dricksvatten
Producerad volym
vatten/dygn (m3)

Antal mikrobiologiska prover per år normal
undersökning
Grundvatten

≤ 400
> 400 ≤ 600
> 600 ≤ 800
> 800 ≤ 1000

4
6
9
12

Antal kemiska prover
per år normal
undersökning

Ytvatten & ytvattenpåverkat
grundvatten
12
24
36
48

1
1
2
3

Tabell 2: Undersökningsfrekvens av dricksvatten hos användaren
Producerad volym vatten/dygn
(m3)
≤ 10
> 10 - ≤ 100
> 100 - ≤ 800
> 800 - ≤ 1000

Antal prover per år normal
undersökning (både
mikrobiologiska och kemiska)
2
4
4
6

Antal prover per år utvidgad
undersökning (både
mikrobiologiska och kemiska)
1 vart tredje år
1 vart annat år
1
1

Minskning av antalet parametrar eller undersökningsfrekvens
Om man vill minska antalet parametrar eller undersökningsfrekvensen i undersökningsprogrammet finns möjlighet till detta om det sker i enlighet med de förutsättningar som
anges i bilaga 3, avsnitt D, del II i dricksvattenföreskrifterna (2001:30). Det är obligatoriskt att
beskriva varför ni vill göra minskningen. Om det saknas motivering (med sammanfattade
analysresultat/trendanalys) kommer minskningen inte att godkännas.
Ingen provtagning av utgående dricksvatten
Små dricksvattenanläggningar har möjligheten att utesluta provtagningen av utgående
dricksvatten. Kravet är att anläggningen producerar mindre än 100m 3/dygn och har liten
eller ingen distributionsanläggning. För att använda sig av denna möjlighet ska du visa att
det inte är någon kvalitetsförändring mellan det utgående dricksvattnet och dricksvattnet
hos användaren. Du visar detta genom tidigare provsvar eller beskriver varför en
kvalitetsförändring är osannolik.
Nytt beslut om faroanalys och fastställande
Efter att ert förslag om undersökningsprogram inkommit till samhällsbyggnad kommer vi
fastställa ert undersökningsprogram tillsammans med er faroanalys. Detta innebär att era
tidigare beslut, om fastställande och eventuellt inskränkning av utvidgad kontroll, upphör att
gälla.
Information finns på vår hemsida: uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på
telefon: 0522 – 69 60 00.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register (fylls i av verksamhetsutövaren).

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Blanketten uppdaterad 2019-10-02

